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ÚVOD 

 
Tento manuál je velmi důležitý. Vždy ho mějte uložen u stroje.  
 
Účelem této příručky je ilustrovat pro majitele, uživatelé, operátoři, pro-
najímající firmy základní opatření a provozní postupy pro bezpečnou a 
správnou činnost na stroji při předpokládaném využití. 
Vzhledem k neustálému zlepšování produktů si vyhrazuje firma BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L, právo na změnu technických specifikací toho-
to stroje bez jakéhokoliv předchozího upozornění. 
Pro aktuální informace kontaktujte 
  

Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 

60022 Castelfidardo (AN) ITÁLIE  
Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 

. 

 
SYMBOLY NEBEZPEČÍ  
 
Tento symbol nebezpečí upozorňuje na potenciální nebezpečí, které 
by mohlo způsobit zranění. Dodržujte bezpečnostní pokyny pro tyhle 
symboly, aby nedošlo k vážným zraněním nebo smrtelné nehodě. 
 
SYMBOLY NEBEZPEČÍ OZNAČUJÍ BEZPROSTŘEDNĚ HROZÍCÍ 
NEBEZPEČNOU SITUACI, KTERÁ, POKUD SE NEZABRÁNÍ 
JEJÍMU VZNIKU, MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ, NEBO 
DOKONCE SMRTELNÝ ÚRAZ. TENTO SYMBOL MÁ ČERVENÉ 
POZADÍ. 
 
OZNAČUJE POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNOU SITUACI, KTERÁ, 
POKUD SE NEZABRÁNÍ JEJÍMU VZNIKU, MŮŽE ZPŮSOBIT MÍRNE 
ZRANĚNÍ. KROMĚ TOHO MŮŽE BÝT POUŽIT K OZNAČENÍ 
NEBEZPEČNÝCH POSTUPÚ. TENTO SYMBOL MÁ ŽLUTÉ 
POZADÍ. 
 
OZNAČUJE POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNOU SITUACI, KTERÁ, 
POKUD SE NEZABRÁNÍ JEJÍMU VZNIKU, MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ 
ZRANĚNÍ, NEBO DOKONCE SMRTELNÉ ÚRAZY. TENTO SYMBOL 
MÁ MODRÉ, BÍLÉ NEBO ORANŽOVÉ POZADÍ. 
 
 
 

 
 
 
 

TENTO VÝROBEK MUSÍ SPLNOVAT 
VŠECHNY POSTUPY TÝKAJÍCÍ 
SE BEZPEČNOSTI, UVEDENY 
V TECHNICKÝCH LISTECH. 
PRO INFORMACE O PŘÍPADNÝCH 
TECHNICKÝCH LISTECH TÝKAJÍCÍCH 
SE BEZPEČNOSTI´VÝROBKÚ SE 
OBRAŤTE NA  BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L. NEBO NA VÁŠHO 
ZÁSTUPCE BRAVIISOL DIVI- 
SIONE MECCANICA S.R.L.  
 

 
 
 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L.  PRAVIDELNĚ ZASÍLÁ TECHNICKÉ 
LISTY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI 
REGISTROVANÉMU VLASTNÍKOVI 
STROJE. 
KONTAKTUJTE BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L A UJISTITE SE, ŽE 
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE 
SOUČASNÝHO MAJITELE BYLI 
AKTUALIZOVÁNY A JSOU PŘESNÉ. 

 
 
 

 
PŘÍPADNÉ NEHODY VYSKYTUJÍCÍ SE 
PŘI POUŽÍVÁNÍ PRODUKTÚ BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L., KTERÉ 
MOHOU ZPŮSOBIT ZRANENÍ NEBO 
USMRCENÍ OSOB NEBO VÝZNAMNÉ 
ŠKODY NA MAJETKU NEBO 
PRODUKTÚM BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L. JE TŘEBA 
NEPRODLENĚ SDĚLIT BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. 

Pro: 
 

• Oznámení nehody 

• Publikace vztahující se k bezpečnosti 
produktu 

• Aktualizace informací o současném 
majiteli 

• Otázky vztahující se k bezpečnosti 
produktu 

• Informace týkající se dodržování normy a 
předpisu 

• Otázky týkající se zvláštního použití 
produktu 

• Otázky týkající se modifikace produkt  
 
KONTAKTUJTE: 
 

BRAVIISOL  
Divisione Meccanica s.r.l. 

 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 

60022 Castelfidardo (AN) 
Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 
Referenční předpisy: 

2006/42/ES  
 

Dynamické a statické zkoušky prováděné: 
 

TÜV SUD ITÁLIE 0948 
  

Dokument: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B 
  

Datum: 07/01/2020 
   

Dokument: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 
  

Datum: 26.06.2020  
 

NEBEZPEČÍ  

POZOR 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

DŮLEŽITÉ  

DŮLEŽITÉ  
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ODDÍL 1. 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

1.1 OBECNÉ INFORMACE 
 
Tato sekce popisuje, bezpečnostní opatření nutné pro správné a bezpečné 
používání a údržbu zařízení. Aby bylo zajištěno správné použití stroje, je nezbytné 
vytvořit každodenní rutinní postup založený na instrukcích v tomto návodu. 
Kromě toho, pro zajištění bezpečného provozu stroje, je nutné, aby kvalifikovaný 
personál vytvořil program údržby na základě informací uvedených v tomto návodu 
a také postupy pro opravu a údržbu. Uvedený program je třeba striktně dodržet. 
Majitel, uživatelé, operátoři, firmy pronajímající stroj a ty subjekty, které si stroj 
pronajímají nepřijímají zodpovědnost za jeho funkci před tím, než si pročtou tuto 
příručku a dokončí výcvik provozních postupů pod dohledem kvalifikovaného 
operátora-experta. 
Pro další informace pokud jde o bezpečnost, školení, inspekce, údržbu, aplikace a 
provoz, kontaktujte BRAVIISOL Divisione Meccanica srl  
 
 
 
 
 
NEDODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ UVEDENÝCH V TOMTO 
NÁVODU MÚŽE SPÚSOBIT POŠKOZENÍ NA STROJI, MAJETKU A VÁŽNE 
NEBO SMRTELNÉ PORANĚNÍ. 
 
1.2 PŘEDBĚŽNÉ POSTUPY 
 
Školení provozovatele a porozumění  
 
 

• Před použitím stroje si přečtěte návod k 
obsluze. 

• Stroj používejte jen po školení autorizované osoby. 

• Použití přístroje je povoleno pouze autorizovaným a kvalifikovaným 
pracovníkům, kteří si pečlivě přečetli a plně porozuměli označením 
NEBEZPEČNOSTI, VÝSTRAHY a POZORNOSTI, stejně jako v návodu 
k přístroji, který je v příručce. 

• Stroj používejte pro určené použití firmou BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA s.r.l.. 

• Provozní personál se musí seznámit s příkazy, ovládáním a nouzovými 
funkcemi stroje, uvedenými v této příručce. 

• Pozorně si přečtěte a dodržujte všechna pravidla společnosti a místní a 
vládní platné předpisy související s provozem stroje. 

Kontrola stroje 
 

• Stroj používejte jen po provedení funkční inspekční kontroly 
a ověřování. Pro další indikace se obraťte na část 2 tohoto 
návodu. 

• Aktivujte stroj pouze po vykonání všech postupů údržby 
indikovaných v požadavkách specifikovaných 
v bezpečnostním manuálu a manuálu k údržbě. 

• Ujistěte se, že všechna bezpečnostní zařízení správně 
fungují. Eventuální modifikace těchto zařízení představují 
porušení bezpečnostních předpisů. 

 
 
 
 
 
PŘÍPADNÉ ÚPRAVY NEBO ZMĚNY VZDUŠNÍ PRACOVNÍ 
PLOŠINY MOHOU BÝT PROVEDENY VÝHRADNĚ PO 
PÍSEMNÉM POVOLENÍ VÝROBCE. 
 

• Nespouštějte stroj, na kterém jsou nečitelné nebo chybící 
známky nebo symboly bezpečnostních předpisů nebo 
instrukcí. 

• Vyvarujte se hromadění nečistot na podlaze nebo na 
platformě. Vyhnete se tomu aby bláto, olej, tuk nebo jiné 
kluzké látky přišli do kontaktu s obuví a podlahou nástupiště. 

 
Inspekce pracoviště 
 

• Před použitím stroje musí provozovatel přijmout veškerá 
nezbytná opatření, aby se zabránilo nebezpečí na pracovišti. 

• Neaktivujte platformy na nákladní automobily, návěsy, 
přívěsy, železniční silniční auta, lodě na vodě, lešení nebo 
vozidla podobných struktur na nichž BRAVIISOL D. M. SRL 
neschválil provoz písemně. 

• Stroj může být provozován při teplotách v rozmezí -20 e 40 ° 
C (Mezi 0 e 104 ° F). Poraďte se s BRAVIISOL D. M. SRL o 
hodnotách provozu stroje při teplotách nezahrnutých 
uvedeného rozsahu. 

VAROVÁNÍ 
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1.3 PROVOZ 
 
Obecné informace 
 

• Stroj používejte pouze pro transport pracovníků s 
příslušnými nástroji a zařízením, nebo pro ruční manipulaci 
položek v skladu. 

• Nepoužívejte poškozený stroj. Pokud dojde k poruše, 
vypněte stroj. 

• Nepřesouvejte přepínače nebo páky z jedné pozice do 
dalšího s průchodem přes neutrální polohu. Vždy uveďte 
přepínač do neutrální polohy před přemístěním do polohy 
odpovídající další funkci. Aktivujte příkazy pomocí pomalého 
a rovnoměrného tlaku. 

• V případě, že jsou osoby, na platformě, personál může 
uvolnit nebo aktivovat automat ze země pouze v případě 
nouze. 

• Ujistěte se, že elektrické nástroje jsou mimo a vyhnete se 
jejich rozvěšení za jejich napájecí šňůry v oblasti pracovní 
plošiny. 

• Před opuštěním stroje, zcela sklopte spodní část a odpojte 
napájení. 

• Přeprava osob na stroji je zakázána. 

• Během provozu může být přítomen na stroji pouze operátor. 

• Kapalina z baterie je velmi korozívní. Ujistěte se, že není v 
styku s pokožkou nebo oděvem. 

• Baterie měňte v dobře větraném prostoru.  

ODDÍL 1. 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

1.4 Nebezpečí pádu 
 

• Před použitím stroje se ujistěte, že všechny bezpečnostní 
zábradlí a brány jsou připojeny v jejich správné pozici. 

• Mějte obě nohy pevně na podlaze plošiny. 

• Nenastavujte žebříky, skříně, schody, desky nebo jiné 
podobné články na podlahu plošiny s cílem zvýšit rozsah 
působení. 

• Nepoužívejte zvedací jednotku na vylezení na platformu ani 
na slézání z ní. 

• Věnujte velkou pozornost při nástupu na platformu nebo 
vystoupení z ní. Ujistěte se, že je zvedací jednotka zcela 
spuštěná. Při nastupování na platformu nebo při vystupování 
z ní tak učiňte s tváří směrem k stroji. 

• Provoz příkazů, ovládání a bezpečnostních senzorů pro LUI 
PK, byl navrženy tak, aby měl provozovatel vždy "čtyři 
kontaktní body "se strojem: Obě ruce a obě nohy jsou 
neustále v kontaktu s přístrojem, když je v provozu. 

• Vždy udržujte "tři kontaktní body" se strojem takovým 
způsobem, aby obě ruce a jedna noha, nebo obě nohy a 
jedna ruka byli neustále v kontaktu se strojem při 
nastupování nebo vystupovaní. 

•       pokud orgány nebo jiné předpisy vyžadují lanové připo      
 jova cí ukotvení, doporučuje se použít kotevní bod na 
 tomto stroji pro připojení bezpečnostního pásu.  
 Nepoužívejte tento bod ke zvedání, ukotvení, zajištění 
 nebo podpoře platformy nebo jakékoliv jiného přístroje 
 či materiálu. Lanové připojovací ukotvení se používá 
 pro cestovní omezení, pouze v rámci platformy. 
 Nejedná se o zařízení zabraňující pádu.  Použití jako 
 takové by mohlo mít za následek smrt nebo vážné 
 zranění. 
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1.5 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem  

ČÁST 1 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Stroj není elektricky izolován. 
Udržujte vzdálenost alespoň 3 METRI (10 stop) mezi jakoukoliv části stroje a 
jeho provozovatele, s příslušnými nástroji a zařízením a elektrickým vedením 
nebo zařízením s elektrickým nábojem nejméně 50.000 voltů. 
Je třeba dodat 0,3 m (1 stopa), při každém dalším nárůstu ve výši nebo méně 
než 30.000 voltů. 
Je možné snížit minimální bezpečnou provozní vzdálenost za přítomnosti izo-
lační bariéry pro prevenci kontaktů, pokud tyto překážky byly nastaveny k napětí 
elektrického vedení, jsou nastaveny na ochranu. 
Překážky nesmí být součástí stroje ani k němu nesmí být připojeny. 
Minimální provozní bezpečnosti vzdálenost může být snížena v rámci 
operačních rozměrů naznačených izolační bariérou. Tato vzdálenost má být 
určena kvalifikovanou osobou podle předpisů společnosti, místních a vládních 
předpisů týkajících se pracovní činnosti, v blízkosti vybavení s vysokým napětím. 

1.6 Nebezpečí svržení  
 
 
 
 
 
 

• Před spuštěním stroje se musí uživatel seznámit s plochou na 
pracovišti. Při řízení vozidla, nejezděte přes svahy nebo povolené 
příčné sjezdovky. 

• Nezvedejte plošinu nebo neříďte stroj s platformou zvýšenou na 
svahu nebo na nepravidelném nebo měkkém povrchu. 

• Před jízdou na podlaze, moste, vozíku nebo jiném povrchu si 
zkontrolujte maximální nosné hodnoty těchto platforem. 

• Nepřekračujte maximální zatížení zvýšené platformy. Rozdělte 
náklad rovnoměrně v nákladovém prostoru a na platformě. 

• Udržujte podvozek stroje při minimální vzdálenosti 0,6 metrů (2 
stop) od děr, hrubých částí, sjezdu, překážky, sutiny, skrytých otvorů 
a dalšího potenciálního nebezpečí, které lze nalézt na úrovni terénu. 

• Nepokoušejte se stroj používat jako jeřáb. Nezavazujte ani 
nesvazujte stroj k žádné jiné sousední struktuře . 

• Nezvyšujte velikost platformy rozšířením přistávacích nebo 
neoprávněných doplňků. V případě, že je plocha stroje vystavena 
větru zvýšená, snižuje se jeho stabilita. 

• V případě, že se zvedací jednotka nebo plošina zasekne takovým 
způsobem, že se jedno nebo více kol odlepí od země, je třeba, aby 
provozovatel slezl dolů z nástupiště před pokusem o uvolnění stroje. 
Pro stabilizaci zařízení a sestoupení personálu z plošiny použijte 
jeřáb, vozík nebo jiné vhodné vybavení. 

• Je přísně zakázáno jít na a ven ze zvednuté plošiny 

Rozsah napětí 
(z fáze na fázi) 

Minimální provozní 
bezpečnostní vzdálenosti 
met  (ft) 

Z 0 do 50 kV 3 (10) 

Z více než 50 kV do 200 kV 5 (15) 

Z více než 200 kV do 350 kV 6 (20) 

Z více než 350 kV do 500 kV 8 (25) 

Z více než 500 kV do 750 kV 11 (35) 

Z více než  750 kV do 1000 kV 14 (45) 

Poznámka: Tyto minimální provozní bezpečnostní vzdálenosti se uplatňují 
s výjimkou případů, kdy předpisy společnosti, místní nebo státní předpisy 
jsou přísnější.  
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1.7 Drtící rizika a rizika dopadu 
 

• Všichni pracovníci, ať už provozní nebo na zemi, musí nosit osobní 
bezpečnostní zařízení vyžadovány regulemi v platnost nebo 
analýzami rizik provedenými na pracovišti. 

• Když je zařízení používáno, nebo je plošina zvýšena nebo snížena, 
ujistěte se, že dodržujete vzdálenost nahoře, dole a po obou stranách 
plošiny. 

 

• Když je přístroj v provozu, nevyklánějte se ze zábradlí plošiny. 

• Při řízení stroje v oblastech s omezenou viditelností, přiřazena osoba 
postupuje dopředu tak, aby označila veškeré případné nebezpečí. 

• Při řízení musí být vždy ne-provozní personál ve vzdálenosti nejméně 
1,8 m (6 stop) od stroje. 

• Rychlost jízdy přizpůsobte dle následujících podmínek: stav povrchu 
země, doprava, viditelnost, sklon, umístění ostatních pracovníků a 
všechny další faktory, které by mohly představovat nebezpečí kolize 
nebo zranění osob. 

• Mějte na mysli brzdné dráhy nezávisle na rychlosti zařízení. 

• Nejezděte při vysokých rychlostech v omezených, těsných nebo 
úzkých oblastech nebo v opačném směru zařízení. 

• Vždy věnujeme maximální pozornost, aby jste zabránili tomu, aby 
případné překážky kolidovali s provozními příkazy, nebo osobami na 
plošině nebo aby do nich zasahovali. 

• Ujistěte se, že provozovatelé jiných strojů, které jsou zvýšeny nebo 
na zemi jsou informováni o přítomnosti plošiny. Odpojte elektrickou 
energii zvýšených jeřábů. 

• Doporučte ostatnímu personálu aby nepracoval, nestál nebo 
neprojížděl pod vyvýšenou plošinu. Vymezte podlahu nebo zem s 
odpovídajícími překážkami, podle potřeby. 

ODDÍL 1. 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

1.8 zvedání a přenášení 
 
Obecné informace 
 
 

• Při zvedání a přenášení, je personálu zakázáno stát na plošině. 
 

• Zatlačte nebo zatáhnete, u LUI PK, stroj pouze v případě nouzové, 
poruchy, výpadku proudu nebo při nakládce a vykládce. VŽDY po 
odemknutí motorové brzdy, v souladu s pokyny z této příručky. 

 

• Před zvedáním nebo přepravou se ujistěte se, že plošina byla zcela 
zasunuta a je prázdná. 

 

• Při zvedání zařízení prostřednictvím vysokozdvižného vozíku si 
uspořádejte vidlice výhradně v souladu s příslušnými oblastmi 
samotného stroje. Zvedejte prostřednictvím vysokozdvižného vozíku 
s dostatečnou nosností. Pro hmotnosti stroje konzultujte technické 
specifikace- tabulku v kapitole 5 - Technické specifikace stroje. 

 

• Pro informace o zvedání se obraťte na sekci 3 - Provoz stroje, v této 
příručce. 
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ODDÍL 2. 
PŘÍPRAVA A KONTROLA 

2.1 Zaškolení personálu 
 
Pracovní plošina je přepravní zařízení personálu. Proto ho smí použít a 
udržovat výhradně vyškolený a kvalifikovaný personál. 
Použití přístroje není povoleno osobám  pod vlivem alkoholu nebo 
drogy nebo vystavené epilepsii, vertigu nebo ztrátě fyzické kontroly. 
 
Zaškolení obsluhy musí obsahovat následující. 
 
1. Použití a omezení povelů z plošiny, ze země a nouzových 

příkazu, jakož i bezpečnostních systému. 
2. Řízení a kontrola značení, instrukcí a varování připojených k 

stroji. 
3. Předpisy definované zaměstnavatelem a nařízením vlády. 
4. Použití schváleného zařízení na ochranu proti pádu, v případě 

potřeby. 
5. Dostatečné znalosti mechanické funkce zařízení pro rozpoznání 

skutečné nebo potenciální poruchy nebo poškození. 
6. Bezpečné metody pro používání stroje, když se setkává 

s překážkami ve vysoké poloze, jiných zařízení nebo překážek v 
pohybu, dipú, otvorů a šikmé sjezdy. 

7. Metody k zamezení rizika z nechráněných elektrických vodičů. 
8. Požadavky na konkrétní pracovní místo nebo konkrétní aplikaci 

stroje. 
 
Dohled nad školením  
Školení musí být pod dohledem kvalifikované osoby v otevřené ploše, 
bez překážek. Musí pokračovat, dokud účastník není schopen používat 
stroj bezpečně. 
 
Odpovědnost provozovatele  
Obsluha musí být poučena o odpovědnosti a pravomoci vypnout stroj v 
případě poruchy, nebo v případe jiné nebezpečné podmínky, vzhledem 
k zařízení i na pracovišti. 
 
 

 

2.2 PŘÍPRAVA, KONTROLA A ÚDRŽBA 
 
BRAVIISOL poskytuje informace týkající se inspekční prohlídky, jak je 
uvedeno v následující tabulce 2.3 . 
Pro další informace týkající se pracovní plošiny se podívejte na místní 
předpisy. Četnost kontrol a postupy údržby se musí zvýšit podle nutnosti: 
když je přístroj používán v nepříznivých okolních podmínkách, s vyšší 
frekvencí nebo na obtížné nebo zvlášť náročné pracovní místa. 
 
2.3 PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA PŘED SPUŠTĚNÍM 
Kontrola před použitím obsahuje následující operace: 
 
1. Čištění - Ověřte a zkontrolujte případné úniky (olej, hydraulické kapaliny 
nebo kyselina z baterie) nebo cizí předměty na některém z povrchů. 
Upozorněte personál údržby o zjevných únicích. 
 
2. Znaky a samolepky - Zkontrolujte a ověřte, že jsou všechny čisté a 
čitelné. 
Ujistěte se, že nechybí žádný znak nebo nálepka. 
Ujistěte se, že jakékoli označení nebo lepicí nálepka který není čitelný je 
vyčištěn nebo nahrazen. (Viz "Použití samolepek "v kapitole 3) 
 
3. Použití a bezpečnostní příručky - ujistěte se, že tyto příručky jsou 
přítomny v 
prostoru odolném vůči povětrnostním vlivům (obr. 2.A): 
Bezpečnostní manuál a manuál k použití EMI Bezpečnostní manuál 
(Pouze pro ANSI / CSA specifikace) a ANSI Manuál zodpovědností 
(pouze pro ANSI / CSA specifikace). 
 
4. Nástin kompletní denní kontroly - (Viz kapitola 2.4). 
5. Baterie - Nabijte podle potřeby (viz oddíl 3.5). 
 
6. Hydraulický olej - Hladina hydraulického oleje v nádrži se může lišit v 
závislosti na teplota oleje. To znamená, že u zařízení za studena je možné, 
že hladina oleje nedosáhne značku FULL na měrce. 
Zvednete a spusťte silo několikrát pro získání přesnějšího zjištění úrovně na 
měrce. 
Když je hydraulický olej zahřátý, zkontrolujte čtení na měrce, které by mělo 
indikovat úroveň stejnou nebo poblíž značky FULL. 
 

• NEVYPLŇUJTE NAD ZNAČKU PLNOSTI . 
• VŽDY DOPLŇTE OLEJ, pokud je jeho hladina pod značkou - ADD. 

12 13 

2.A 



 

 

POZNÁMKA: 
Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje když je 
košík stroje snížen, z okénka pod krytem. Pokud 
je to nutné, doplňte ho minerálním olejem 
s indexem viskozity 22 (u klimatických podmínek s 
velmi nízkou teplotou, která je pod -20 ° C, použijte 
minerální olej s nižším bodem mrazu, asi - 45 ° C.  
 
 
Pozor nebezpečí znečištění 
Nevyhazujte olej do okolního prostředí. 
 
 

TABLE 2.3 

2.4 KOMPLETNÍ DENNÍ PROHLÍDKA 
 

 
 

 
ABY SE PŘEDEŠLO MOŽNÝM ZRANĚNÍM SE UJISTĚTE, ŽE ELEKTRICKÉ 
NAPÁJENÍ STROJE JE VYPNUTO PŘI PROHLÍDCE. NEPOUŽÍVEJTE 
STROJ PŘED OPRAVOU JAKÉKOLI A VEŠKERÉ PORUCHY. 
 
 

 
 
 

NEZANEDBÁVEJTE VIZUÁLNÍ KONTROLU SPODNÍ ČÁSTI 
ZÁKLADOVÉHO RÁMU. 
ZKONTROLUJTE A OVĚŘTE, ŽE TAM NEJSOU ŽÁDNÉ CIZÍ PŘEDMĚTY 
NEBO NEČISTOTY, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT VÁŽNÁ POŠKOZENÍ 
STROJE. 
 
Provozovatel nenese zodpovědnost za provoz stroje, dokud se tato příručka 
přečetla a pochopila v každé částí a první zkušební provoz vozidla byl pod 
dohledem odborníka. 
Pouze pověření pracovníci a kvalifikovaní operátoři mohou provozovat tento 
stroj. 
Tato příručka a její přílohy musí být považovány za nedílnou součást tohoto 
zařízení a musí být u stroje po celou dobu. 

 
 
 

 
Výrobce BRAVIISOL D. M. SRL, nemá přímou kontrolu nad využitím zařízení. 
Využití stroje v souladu s bezpečnostními předpisy je povinností koncového 
uživatele. 
 
Je povinností provozovatele provést důkladnou kontrolu zařízení před každým 
použitím. 
 
Účelem kompletní denní kontroly je zkontrolovat a ověřit, že zařízení je v 
pořádku, zjistit absenci poruch, anomálií, nebo poruch a zjistit rutinní údržbu. Při 
jakémkoliv poškození nebo nepovolených změnách na stroji, s ohledem na to, 
jak byl doručen, se okamžitě označí označením NEPOUŽÍVEJTE JEJ. 
 
 
 

TYP FREKVENCE HLAVNÍ 
ODPOVĚDNOST 

KVALIFIKACE 
PRO SERVIS 

OZNAČENÍ 

PŘEDBĚŽNÁ 
KONTROLA PŘED 
SPUŠTĚNÍM 

Před každým pracovním 
dnem nebo jinak při 
každé změně operátora. 

Uživatel nebo 
operátor 

Uživatel nebo 
operátor 

Bezpečnostní a 
uživatelské manuály 
strana 59, 60 a 
formuláře pro 
inspekci 

Prohlídka 
KONTROLA 

V intervalu 3 měsíců 
nebo 150 hodin, podle 
okolností, nebo pokud 
stroj nebyl používán déle 
než 3 měsíce nebo 
pokud byl zakoupen 
použit. 

Majitel, koncesionář 
nebo uživatel. 

Kvalifikovaný 
mechanik BRAVI 

Bezpečnostní a 
uživatelské manuály 
strana 57, 58 
Příručka pro servis a 
údržbu a formuláře 
pro inspekci 

VÝROČNÁ 
KONTROLA 

Výroční, do 13 měsíců od 
poslední inspekce 

Majitel, koncesionář 
nebo uživatel. 

Kvalifikovaný 
mechanik BRAVI 

Bezpečnostní a 

uživatelské manuály 

strana 61, Příručka 

pro servis a údržbu 

a formuláře pro 

VAROVÁNÍ  

VAROVÁNÍ  

VAROVÁNÍ  
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2.5 PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM 
 

• Ujistěte se, že všechny manuály jsou ve svém obalu odolném 
proti povětrnostním podmínkám a na palubě stroje. 

• Ujistěte se, že značka s pořadovým číslem plošiny, stejně jako 
všechny bezpečnostní nálepky jsou na svém místě, a že jsou 
všechny naprosto čitelné. 

• Zkontrolujte stroj, aby se zjistila nepřítomnost anomálií, prasklin 
se svařování, poruch nebo selhání či jakéhokoliv poškození 
nebo neoprávněné změny na stroji, s ohledem na to, jak byl 
dodán výrobcem. 

• Zkontrolujte a ověřte koš, zábradlí plošiny, zkontrolujte, zda je 
funkce vstupní brány správná a že se zavře úplně a 
automaticky. 

• Zkontrolujte hladinu vody v bateriích a ujistěte se, že tam nejsou 
žádné netěsnosti. Kabely akumulátoru musí být správně 
připojeny na svorky. Nesmí dojít na nich ke korozi. 

• Zkontrolujte a ověřte testováním, že bezpečnosti prostředky 
osobní ochrany fungují správně. 

• Zkontrolujte a ověřte, že pneumatiky nevykazují žádné 
poškození nebo hluboké řezy. Zkontrolujte a ověřte , že 
neexistuje žádné na kolech, pneumatikách a kolem nich nejsou 
nečistoty. 

• Vizuálně zkontrolujte hydraulické, elektrické a mechanické 
komponenty. Pro každý komponent se ujistěte, že všechny jeho 
části jsou přítomny, nejsou uvolněny a pevně ve svých pozicích, 
a že neexistují žádné viditelné netěsnosti, známky nadměrného 
opotřebení nebo poškozené oblasti. 

• Zkontrolujte a ověřte, zda nejsou vodiče nebo kabely uvoleny 
nebo zablokovány ze spodní strany vozidla. 

• Zkontrolujte a ověřte správnou funkci klíčového hlavního voliče 
na palubní desce. 

• Zkontrolujte a ověřte funkci tlačítek nouzového zastavení: ty, 
které se nacházejí na ovládacím panelu, na palubě stroje a 
jeden na panelu ovládání podvozku. 

• Zkontrolujte a ověřte, zkoušením, správnou funkci 
mechanického systému nouzového sestupu. 

2.6 FUNKČNÍ KONTROLY 
 
Na konci "úplné kontroly", třeba provést funkční ověření všech systémů v 
oblasti, která je bez zvýšen překážek nebo překážek na úrovni terénu. 
Pro další indikací k operaci konzultujte bod 3 této příručky. 
 
 

 
 
 

 
POKUD STROJ NEFUNGUJE SPRÁVNĚ, IHNED JEJ VYPNĚTE. 
OZNÁMTE TO PRACOVNÍKÚM ÚDRŽBY. NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ 
POKUD NENI VHODNÉ PRO BEZPEČNÝ PROVOZ. 
 
Funkční ověřovací prvky 
  
1.Na příkazovém panelu na zemi, bez zátěže na plošině, proveďte následující 
operace.  

a. Aktivujte příkazy: zvedání a spouštění plošiny. 
b. Ujistěte se, že všechny funkce stroje byly vypnuty, když je tlačítko 

nouzového zastavení aktivováno (stisknuto). 
c. Zkontrolujte a ověřte správnou funkci ručního ventilu. 

 
2. Na příkazovém panelu na plošině proveďte následující operace: 

a. A. Několikrát zvedněte a spusťte plošinu z 0,61 na 0,92 metrů. 
Pravidelně kontrolujte a ověřujte, že zvedání a spouštění plošiny 
probíhá pravidelně. Zkontrolujte a ověřte, že se zvednutím koše 
aktivuje jízda v automatické pomalé bezpečné rychlosti (pouze 
pro LUI PK) nebo je uvolnění brzdy deaktivováno (pouze pro LUI 
MINI P.A.)  

b. Aktivujte všechny funkce a zkontrolujte a ověřte správnou činnost 
všech koncových spínačů, vypínačů a ovládacích spínačů. 

c. Brzdy zařízení  (pouze pro LUI PK ).– Provozujte zařízení na 
svahu (nepřesahující nominální provozní kapacitu na stupen), pak 
zastavte, aby jste se ujistili, že brzdy vydrží na svahu. 

VAROVÁNÍ  
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ODDÍL 3. 
Provoz stroje 

3.1 
VÝROBCE NEMÁ PŘÍMOU KONTROLU NAD NIČÍM PŘI POUŽITÍ NEBO 
PROVOZOVÁNÍ STROJE. UŽIVATEL A PROVOZOVATEL DODRŽUJÍ 
SPRÁVNÝ BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY. 
Tato část obsahuje informace nezbytné pro pochopení funkcí provozního 
příkazu. 
 
3.2 POPIS STROJE 
Vysokozdvižný vozík je vozík se zdvižnou polohou operátora, určený pro 
vybírání balíků (ruční vybírání a skladování zboží z polic);  
Hlavní příkazový panel se nachází na plošině. 
Toto zvedací zařízení je elektrické, samohybné nebo točící (LUI PK) vozidlo 
a je vybaveno pracovní plošinou namontovanou na vzpřímeném zvedacím 
systému, ovládaném zvláštním hydraulickým válcem se synchronizovaným 
efektem. 
 
Z ovládacího panelu může provozovatel řídit vozidlo (pouze pro LUI PK) a 
zvedat nebo snižovat plošinu. LUI PK je vybaven elektricky ovládaným 
nákladním zvedacím prostorem výtahové řízen dvěma snadno dostupnými 
tlačítky umístěnými na straně stroje, které umožňují, aby provozovatel 
zvedal a spouštěl nákladní plošinu, která je vyhrazena pouze pro objekty a 
materiály, aniž by musel opustit svou pozici . 
LUI MINI P.A. je vybavena manuálně ovládanou zvedací nákladní oblastí 
snadno ovládanou pákou umístěnou pod nákladní policí, která umožňují, 
aby provozovatel zvedal a spouštěl nákladní plošinu, která je vyhrazena 
pouze pro objekty a materiály.  
 
LUI PK má dvě hnací kola vzadu a dvě opěrné kola v přední části. 
Je nutné použít zemnící programovatelný ovládací panel, když je stroj 
zapnutý, když se provádí údržba nebo funkční ověření, nebo v případě 
nouze, pokud provozovatel na plošině není schopen ji snížit. 
 
LUI MINI P.A. má dvě volné opěrné kola vzadu a dvě kolečka 
automatického brzdění vpředu. Je nutné použít pozemní ovládací stanici, 
když je stroj zapnutý, když se provádí údržba nebo funkční ověření, nebo v 
případě nouze, pokud provozovatel na plošině není schopen ji snížit. 
NIKDY NEMANÉVRUJTE LUI MINI P.A. S OSOBOU UVNITŘ KOŠE 

3. Limit poplachu na svahu: při zcela spuštěné plošině najeďte s 
vozidlem ve svahu větším než 1,5 ° v jakémkoli směru (nepřevyšující 
jeho jmenovitou provozní kapacitu na stupni). Poplach vozidla 
bude indikovat pozici ve svahu při pokusu zvednout plošinu. 

4. Omezení rychlosti přenosu:  Pokud je plošina zvednuta o více než 
0,4 m (1,5 - 2 st.), je přenosová rychlost snížena o 1/4 ve srovnání s 
přenosovou rychlostí pro spouštění platformy (pouze pro LUI PK) 

5. Limit otevření brány platformy: Vstupní brána je opatřena pružinami 
na obou jejích křídlech, které automaticky zavírají vstupní bránu, 
jakmile jsou uvolněné.  

6. Senzor levé a pravé rukojeti a nožní spínač - Stroj pracuje 
(pohybuje se a je zvednutý) výhradně v případě, že operátor drží ruku 
na levé a pravé boční rukojeti (obr. A) a obě paty tlačí na nožní 
spínače umístěné na platformě (obr. B). Tato bezpečnostní poloha 
musí být zachována po celou dobu provozu stroje (pouze pro LUI PK)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Po aktivaci tlačítka nouzového zastavení (stisknuto) se ujistěte, že byly 

všechny funkce stroje deaktivovány . 
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3.3 FUNKCE ZAŘÍZENÍ 
 
Předběžné operace 
 
Před aktivací zařízení pomocí příkazů na pozemním panelu stanice, nebo 
na plošině je třeba splnit následující povelové podmínky. 
 

• Napětí musí být dostatečné k provozu. Alarm vybité baterie 
nemusí být přítomen buď v na zemním panelu příkazů, nebo na 
indikátoru stavu baterie, který se nachází na straně vozidla (pouze 
pro LUI PK). 

 

• Klíčový spínač na panelu příkazové stanici koše musí být nastaven 
v příkazovém režimu na zemi nebo v příkazovém režimu na 
plošině. 

 
 

• Tlačítka nouzového zastavení, musí být na ovládacím panelu 
plošiny a na zemi musí být v pozici RESET (prodloužený ven). 

 

• U LUI PK : LCD displej, na kterém může být stav stroje zobrazen 
na pozemní příkazové stanici, musí uvést normální provozní 
podmínky při zapnutí na stroji. 

 

• U LUI PK : stroj pracuje, (pohybuje se a zvedne), pouze v případě, 
že provozovatel má svou ruku na levé-m a pravé-m rukojeti /
snímači a obě paty zatlačené na nožních spínačích na plošině. 
Tato bezpečnostní poloha má být zachována po celou dobu 
provozu. Obr. A, B oddíl 2.6)  

1. Pozemní příkazová stanice (oddíl 3.7) 
2. Ruční ventil sestupu plošiny (oddíl 3.8) 
3. Napájecí zdroj střídavého proudu a stavu nabití LED (oddíl 3.6) 
4. Nožní spínač plošiny (2 spínače, jeden pro každou nohu) - (oddíl 3.6 
5. Vstupní brána plošiny 
6. Ovládací panel plošiny (oddíl 3.6) 
7. Prostor pro manipulaci materiálu 
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3.4 ZAVAZADLOVÝ PROSTOR - (PŘEPRAVNÝ PROSTOR)  
 
Odstranění 
 
1.Zvedněte přepravní plošinu v korespondenci se zadní části (sloup) 
tak, abyste uvolnili gumový nárazník na základním rámu. Proto mějte 
suport přepravní plošinu vpřed při zvedání zcela odpojte přepravní 
plošinu  od vozidla. 
 
Instalace 
 
1. Umístěte přepravní plošinu do zavazadlového prostoru na jeho 
relativní nárazník na horní části rámu, a ať sklouzne zpět.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR - (PŘEPRAVNÝ PROSTOR) MUSÍ BÝT 
VÝHRADNĚ POUŽÍVÁNY PRO NÁKLADNÍ MATERIÁLY.  
PŘEDCHÁZEJTE PŘEPRAVĚ PERSONÁLU NA ZAVAZADLOVÉM 
PŘEPRAVNÍM PROSTORU.  

3.5 NABÍJENÍ BATERIE 
 
Kontrolka nízkého napětí Baterie 
 
Na SPRINT LUI MINI S.K. mají řídící panely na plošině a pozemní stanice 
indikátory nízkého napětí baterie. 
Na SpinGo LUI P.A. MINI má rámový profil indikátor nízkého napětí baterie. 
 
Postup nabíjení baterie 
Tento stroj je vybaven nabíječkou se střídavým elektrickým příkonem / a 
jednosměrným elektrickým výkonem. Nabíječka přestane nabíjet baterie 
automaticky po dosažení plného nabití. 
 
POZNÁMKA: Je-li nabíječka připojena k elektrické zásuvce střídavého 
proudu, je vypnuta plošina přenosu vozidla. 
 
 
 
 
 
 
 
OLOVĚNÉ BATERIE MŮŽOU ZPŮSOBIT EXPLOZY VODÍKOVÉHO 
PLYNU BĚHEM NORMÁLNÍHO PROVOZU. UDRŽUJTE BATERIE V 
BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD DOSAHU JISKŘENÍ, OTEVŘENÉHO 
OHNĚ NEBO ZAPÁLENÝCH CIGARET. BĚHEM NABÍJENÍ BATERIE 
ZABEZPEČTE PŘIMĚŘENÉ VĚTRÁNÍ V TÉTO OBLASTI. NENABÍJEJTE 
ZAMRZNUTOU BATERII. PEČLIVĚ SI PROSTUDUJTE BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ, KTERÁ JSOU SPECIFIKOVANÉ VÝROBCEM BATERIE, 
OHLEDEM DOPORUČENÉ RYCHLOSTI NABÍJENÍ STEJNĚ JAKO 
MOŽNOST ODSTRANĚNÍ VÍČEK ČLÁNKŮ BĚHEM NABÍJENÍ. 
 
1. Zaparkujte vozidlo na dobře větraném prostoru blízko 

zásuvky střídavého proudu. 

2. Vždy používejte uzemněné (uzemněné) zásuvky 
střídavého napětí. Připojte nabíječku k správně 
instalované zásuvce střídavého napětí s uzemněním podle všech 
místních platných předpisů. Uzemněná zásuvka je nutná, aby se 
snížilo riziko úrazu elektrickým proudem - nepoužívejte uzemněné 
adaptéry a neupravujte zástrčku. Pokud se používá prodlužovaní 
drát, vyhnete se nadměrným poklesům napětí pomocí 3 vodičů 12 
AWG typu. 
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Pravá strana - 

plošina zvedání 

nákladu 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Výstražná světla stavu nabití baterií se nachází v blízkosti vstupu 
střídavého napájení na nabíječce, na řídícím panelu příkazů. 
1. Při prvním připojení začne automaticky blikat červená nabíječka 
LED po několik sekund a provede krátký test LED, pak se zahájí 
nabíjení. 
 
2. Když svítí zelená LED, jsou nabité baterie. Na tomto místě je 
možné odpojit nabíječku od sítě střídavého napájení. (uchopte 
zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky ve zdi. Netahejte za kabel tak, 
aby nedošlo k jeho poškození). 
POZNÁMKA: Pokud svítí zelená LED dioda na baterce, 
nabíječka se automaticky vypne 

A  -  A.C. PŘÍKON PRO 
NABÍJEĆKU BATERIÍ  
B - STAV NABITÍ, 
KONTROLKY PRO 
NABÍJEČKU BATERIÍ 

B A 

A 

B 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6 PROVOZ PŘÍKAZOVÉ KONZOLY PLOŠINY 

 
3.6.1 LUI PK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nouzové zastavení / vypnutí tlačítka 
2. Směr akcelerátoru vpřed / vzad 
3. Měřidlo baterie 
4. tlačítko zvedání plošiny 
5. tlačítko snížení plošiny 
6. rohový knoflík 
7. tlačítko poklesu plošiny s nákladem 
8. tlačítko zvedání plošiny s nákladem 
9. Pravoruký senzor pro aktivaci funkcí 
10. Levoruký senzor pro aktivaci funkcí 

11. Pravý / levý přepínač s držadlem 
12. Klíčový spínač  
13. Nožní spínače  

10 
9 

7 6 

3 4 

5 

2 

8 

1 12 11 

13 
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Obecné informace  
 
Před aktivací stroje prostřednictvím příkazů na zemi, nebo těch na plošině, je 
nutné splňovat následující příkazové podmínky : 

• Ovládací panel platformy: Klíčový spínač musí být nastaven na režim 
ovládání platformy „1“ nebo režim příkazů pozemního ovládání „2“.  

• Příkazová stanice na zemi - Příkazová stanice na platformě: tlačítka 
nouzového zastavení musí být v poloze RESET (NAPÁJENÍ PŘIPO-
JENO). 

 
Volič plošiny/ vypínač / země 
 

• · Centrální pozice "0":  
Po použití otočte do této polohy a stroj vypněte. 

• · Pozice „1“:  
(ukazatel stavu baterie na platformě se rozsvítí pouze při LUI PK). V této 
poloze lze stroj ovládat ze stanice pro ovládání platformy.  

• · Pozice „2“: 
(ukazatel stavu baterie ukáže GRD pouze při LUI PK). V této poloze 
lze stroj ovládat ze stanice pro pozemní ovládání.  

 
 
Tlačítko nouzového zastavení / vypnutí plošiny 
 
Stlačte a ihned se zastaví všechny provozní fáze stroje. Reset však 
NEOVLÁDÁ stroj, ale spustí zařízení 
 
Poznámka: 
Pro manipulaci se zařízením, je nutné, aby nouzové zastavení / vypnutí 
tlačítek na příkazové stanici země a plošině bylo otočeno do polohy RESET. 
 
Levoruký a pravoruký senzor pro aktivaci funkcí  
Levá nebo pravá i leva strana musí být umístěny na rukojeti, v přední části 
přepínače, umožňujíc aktivaci provozu / zvýšení / snížení funkce stroje. 
 
POZNÁMKA: Nezapomeňte aktivovat, kromě levé nebo pravé / levé straně 
senzoru, také oba nožní spínače, tak, aby všechny funkce stroje: běh / 
zvýšení / snížení. 

Pohon akcelerátoru směrem vpřed / vzad 
 
Uchopte rukojeť do pravé ruky  
 

 
 Otočte ji dopředu (hřbet strana ruky je v 
opačném směru k operátoru) k aktivaci pohybu 
vozidla na Předním pohonu. Uvolnění rukojeti 
AUTOMATICKY zastaví 
stroj. 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
Otočte rukojeti dozadu (hřbet ruky ve směru k   
uživateli) k aktivaci pohybu vozidla při couvání. 
Uvolnění rukojeti 
AUTOMATICKY zastaví 
stroj  

  
 
.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Provoz plošiny je omezen výhradně na pracovníky, kteří byli předtím vyškoleni a 
oprávněni a kteří důkladně přečetli a pochopili bezpečnostní pokyny tohoto 
návodu. 
Když bude plošina zvednutá, jezděte pouze na hladké, pevné a vodorovné ploše, 
která je čistá, bez děr a ve vhodné konzistenci, která je schopna podporovat 
váhu stroje a váhu toho, co vozidlo může přepravovat. (Viz kapitola 5 Strojní 
technické specifikace) 
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VPŘED  

VZAD  



 

 

Stiskněte a podržte tlačítko zvedání (tlačítko 4 oddíl 3.6) k aktivaci el-
ektrického zvedání koše plošiny. Uvolněním tlačítka se automaticky 
zastaví jeho pohyb. 
 
Stiskněte a podržte tlačítko spouštění (tlačítko 5 kapitola 3.6) pro akti-
vaci snížení koše plošiny. Uvolněním tlačítka se automaticky zastaví 
jeho pohyb.. 
 
 
Volič pravé /levé převodovky 
 
Rukojeť byla navržena tak, aby se snadno aktivovala pomocí levé ruky. 
 
Použijte volič a zatáhnete vlevo / vpravo, pro ovládání pohonu v 
požadovaném směru, aktivovaném řadicí pákou akcelerátoru vpřed / 
vzad.  
Nezapomeňte aktivovat oba nožní spínače, které aktivují funkce ploši-
ny a senzor levé nebo pravé / levé ruky pro ovládání funkce zvedání / 
spouštění / řízení. 
 
 
 
 

 

Tlačítko zvýšení / snížení plošiny s nákladem 
 
Nákladový prostor materiálu byl navržen pro maximální zatížení 90 
kg. Může se rychle zvýšit nebo snížit svisle na přední části výtahové 
jednotky pomocí relativních tlačítek na přístroji. 
 
Stiskněte a podržte horní tlačítko (tlačítko 8 oddíl 3.6), k aktivaci 
elektrického zvedání nákladní plošiny. Uvolněním tlačítka se 
automaticky zastaví pohyb plošiny. 
 
Stiskněte a podržte spodní tlačítko (tlačítko 7 oddíl 3.6), pro aktivaci 
snížení nákladní plošiny. Uvolněním tlačítka se automaticky zastaví 
jeho pohyb. 
 
Tlačítko akustického signálu zařízení 
 
Když je přístroj zapnut, tlak na toto tlačítko určuje aktivaci 
akustického signálu zařízení. 
 
Tlačítka zvedání a spouštění plošiny 
 
Provozovatel nesmí z jakéhokoli důvodu vylézt na vršek zábradlí koše, ani 
tam umísťovat žebříky nebo jiné věci, aby se dosáhlo větší výšky, ve které 
chcete pracovat. Kromě toho se nesmí on nebo ona nikdy vyklánět na vnější 
stranu zábradlí koše plošiny. 
 

• Před zapnutím stroje zkontrolujte, zda: 
je plošina umístěna na čisté podlaze, bez děr, srovnané, přiměřené 
konzistence,  

• tam, kde nejsou vzdušné překážky v zóně, kde má být dílo 
provedeno 
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1. Stiskněte a podržte volič směrem doprava pro aktivaci 
směru vpravo. Uvolněte volič když je žádoucí jen pohyb 
dopředu a dozadu. 
a. Aktivací rukojeti přenosu akcelerátoru V PŘEDNÍ 

POHON, se stroj pohne vpřed, otáčením vpravo (přední 
část vozidla směrem napravo od operátora) 

b. Aktivací rukojeti přenosu akcelerátoru V ZPÁTEČKU, se 
stroj pohne vzad, otáčením vpravo (přední část vozidla 
směrem k levému ramenu provozovatele). U 
dvoučidlového modelu se bude stroj pohybovat dozadu, 
otáčením vpravo (přední část vozidla vpravo od 
provozovatele)  

 
2. Stiskněte a podržte volič směrem doleva, a aktivuje se směr 

doleva. Uvolněte volič když je žádoucí jen pohyb dopředu a 
dozadu. 
 
a. Aktivací rukojeti přenosu akcelerátoru V PŘEDNÍ 

POHON, se stroj pohne vpřed, otáčením vlevo(přední 
část vozidla směrem nalevo od operátora) 

b. Aktivací rukojeti přenosu akcelerátoru V ZPÁTEČKU, 
se stroj pohne vzad, otáčením vpravo (přední část 
vozidla směrem k levému ramenu provozovatele). U 
dvoučidlového modelu se bude stroj pohybovat dozadu, 
otáčením vlevo (přední část vozidla nalevo od 
provozovatele) 

 
 
POZNÁMKA: RUKOJEŤ DOPRAVA / DOLEVA A RUKOJEŤ 
AKCELERÁTORA MUSÍ BÝT AKTIVOVÁNY SOUČASNĚ PODLE 
PRAVIDLA ABY SE VOZIDLO POHYBOVALO VE ZVOLENÉM 
SMĚRU. PŘI POHYBU STROJE VPŘED / VZAD V JEDNÉ 
PŘÍMCE  POSTAVTE VOZIDLO DO POŽADOVANÉHO SMĚRU A 
PŘESUNTE HO DOZADU NEBO DOPŘEDU POUZE AKTIVACÍ 
RUKOJETE URYCHLOVAČE.  

PEDALOVÉ PŘEPÍNAČE PRO AKTIVACI FUNKCÍ PLOŠINY 
 
NIKDY NEPOKLÁDEJTE NOHY NA NOŽNÍ SPÍNAČE PŘED 
OTOČENÍM KLÍČOVÉHO SPÍNAČE Z "0" NA "1" NEBO "2" 
 AKTIVACE PŘÍKAZŮ, LIŠÍCÍ SE OD ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ 
KLÍČOVÉHO SPÍNAČE NEBO SPÍNAČE RESETU NOUZOVÉHO 
ZASTAVENÍ / VYPNUTÍ BĚHEM SPUŠTENÍ VOZIDLA SPÚSOBÍ 
ZOBRAZENÍ CHYBY.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na osobní plošině dva kontaktní spínače podlahových pedálů, 
aktivovaných patou, co zaručuje stabilní polohu provozovatele, aniž by 
omezoval jeho nebo její pohodlí. 
Odstranění jedné nohy z jednoho ze dvou spínačů zastaví okamžitě 
všechny funkce stroje, zvedání, spouštění a běh. 

 
POZNÁMKA: Nezapomeňte aktivovat, kromě obou přepínačů 
pedálů také senzor levý nebo levé / pravé ruky, (bod 3.6), tak, 
aby byly aktivovány všechny funkce stroje: spuštění / zvedání / 
spouštění. 
 
Alarm sklonu 
 

LUI PK IZAHRNUJE ALARM SKLONU. POKUD JE ALARM 
AKTIVOVÁN, ZAZNÍ AKUSTICKÝ A NELZE ZVÝŠIT PLOŠINU. 
ZVÝŠENÍ KOŠE NENÍ DOVOLENO DO TÉ DOBY JAK 
NEBUDE PLOŠINA ZCELA SNÍŽENA A NEROVNÝ TERÉN 
ODSTRANĚN. 
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3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlačítko nouzového zastavení / vypnutí plošiny 
 
Po stlačení okamžitě zastaví všechny fáze stroje. Reset NEOVLÁDÁ 
stroje, ale umožní ovládat zařízení. 
 
POZNÁMKA: 
Aby bylo možné přesunout zařízení je nezbytné, aby tlačítka nouzového 
zastavení / vypnutí pozemní řídící stanice byli otočeny do polohy RESET.  
 
 
 
 
 
 

Tlačítka zvedání a spouštění plošiny 
 
Provozovatel nesmí z jakéhokoli důvodu vylézt na vršek zábradlí koše, 
ani tam umísťovat žebříky nebo jiné věci, v zájmu dosažení větší výšky, 
ve které chce pracovat. Kromě toho se nesmí on nebo ona nikdy vyklánět 
na vnější stranu zábradlí koše plošiny. 
 
Před zapnutím stroje zkontrolujte, zda: 

• je plošina umístěna na čistou podlahu, bez děr, srovnanou, 
přiměřené konzistence, 

• tam, kde nejsou žádné překážky v zóně, kde má být dílo 
provedeno 

 
Stiskněte a podržte tlačítko výtahu 2 k aktivaci elektrického zvedání klece 
plošiny. Uvolněním tlačítka se automaticky zastaví jeho pohyb. 
 
Stiskněte a podržte tlačítko spouštění 3 k aktivaci snížení klece plošiny. 
Uvolněním tlačítka se automaticky zastaví jeho pohyb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

POZOR 

32 33 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

ODDÍL 3. 
Provoz stroje 



 

 

Tlačítko uvolnění automatického brzdění na pevných 
kolečkách. 
 
Stiskněte a podržte tlačítko 5 k uvolnění automatického brzdění na 
pevných kolečkách, protože požadovaná pozice LUI MINI PA byla 
dosažena. 
Uvolnění tlačítka okamžitě zapojí funkci automatického brzdění na 
systému pevných koleček. 

 
Poznámka: 
Funkce tlačítka uvolení automatického brzdění na pevných 
kolečkách je k dispozici pouze když je klíčový spínač je 
zapnutý v řídícím režimu "1" paluby vozidla a koš je zcela 
spuštěn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Páka zvedání / snížení plošiny s nákladem  
 
Nákladový prostor pro materiál byl navržen pro maximální zatížení 
90 kg. Prostor se může rychle zvýšit nebo snížit svisle na přední 
části výtahové jednotky pomocí relativní páky pod nákladní policí. 
 
Stiskněte a podržte páčku 6 a zvedněte nákladní police oběma 
rukama pro zvýšení nákladní plošiny. Uvolnění páky automaticky 
zastaví jeho pohyb. 
 
Stiskněte a podržte páčku 6 a potlačte oběma rukama dolů nákladní 
polici pro snížení nákladní plošiny.  
Uvolnění páky automaticky zastaví jeho pohyb. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Páka pedálu 
 
Použijte tuto páku, aby bylo možné posunout zařízení pouze 
po přímce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alarm sklonu 
 
LUI MINI P.A. ZAHRNUJE ALARM SKLONU. POKUD JE 
ALARM AKTIVOVÁN, ZAZNÍ AKUSTICKÝ A NELZE ZVÝŠIT 
PLOŠINU. ZVÝŠENÍ KOŠE NENÍ DOVOLENO DO TÉ DOBY 
JAK NEBUDE PLOŠINA ZCELA SNÍŽENA A NEROVNÝ TERÉN 
ODSTRANĚN. 
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3.7 POZEMNÍ ŘÍDÍCÍ PANEL 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
U LUI PK se panel nachází pod krytem, ve vyjímatelné sklopné zásuvce a 
skládá se z následujících částí; 
U LUI MINI P.A. je panel v přední části skříně, se jejíma příslušnýma funkce-
mi: 
 
1. Tlačítko nouzového zastavení / vypnutí 
3. Nabíječka baterií - indikace probíhajícího nabití  
4. Jednotka multifunkčních tlačítek 
5. Konektor nabíječky 
6. LCD displej stroje pro zobrazení stavu stroje 
7. tlačítka zvedání koše nahoru (6a) a dolů (6b) 
8. Měřidlo pro baterii 

3 

4 

6a 

LUI PK 
LUI MINI P.A. 

6b 

2 

6a 

6b 

1 

1 
5-7 

Tlačítko nouzového zastavení / vypnutí  
 
Po stlačení se ihned zastaví všechny provozní fáze stroje. Resetování 
NESPUSTÍ stroj, ale umožní řízení zařízení. 
 
 

• Displej (pro LUI PK) 
 Toto je ovládací a zobrazovací systém LUI MINI SK. 

• Zobrazuje užitečné informace v stavu systému a poskytuje 
diagnostické informace o případných anomáliích nebo chybách v 
systému. 

 
 
Skupina multifunkčních tlačítek: 
 
Všechny tlačítka se šipkami jsou aktivní pouze v případě, je-li přepínač otočený 
do Příkazového režimu na zemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ESC tlačítko se používá pro programování elektronické datové karty 
a musí být použito pouze specializovaným technikem BRAVI. 

• Stlačením a přidržením horního tlačítka je aktivováno zvyšování 
koše. UVOLNETE TLAČÍTKO A PŘERUŠÍTE ZVEDÁNÍ KOŠE. 
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• Stlačením a přidržením dolního tlačítka je aktivováno snižování 
koše. UVOLNETE TLAČÍTKO A PŘERUŠÍTE SESTUP KOŠE. 

• Stlačením obou tlačítek, vlevo a vpravo, SOUČASNĚ se aktivuje 
uvolnění brzd. 

 
 
Brzdy mohou být uvolněny v případě, že je potřeba ručně přesunout 
plošinu zatlačením. 
Pro ruční uvolnění brzd je nutné, aby byl stroj ZAPNUTÝ V REŽIMU 
POZEMNÍHO OVLÁDÁNÍ „2“ a koš byl zcela spuštěn.  
 
POZNÁMKA: Pokud je baterie zcela vybitá v zařízení, není možné ručně 
uvolnit brzdy. 
 
 
 
 
 
UVOLNĚTE BRZDY POUZE RUČNĚ JE-LI STROJ NA VODOROVNÉ 
PLOŠE A JE ZCELA ZABLOKOVÁN. 
Provozovatel MUSÍ zajistit, aby v nebezpečné zóně nebyli žádné 
exponované osoby nebo překážky. 
 
 
 
 
 
 
 

POZOR 

Pozemní řídící stanice (LUI PK): 
 
Při zapnutí a během provozu LCD displej na pozemním řídícím 
modulu zobrazuje aktuální provozní stav stroje. Následující 
informace jsou předávány: 
 
1)Hodiny představují pracovní hodiny stroje  
2)BCI představuje nabití baterie vyjádřené v procentech  
 
Dojde-li k poruše, zobrazí se na displeji krátký popis poruchy  
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Displej ( u LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a Stisknutím a přidržením horního tlačítka je aktivováno zvyšování koše. 
UVOLNĚTE TLAČÍTKO A ZASTAVÍ SE ZVYŠOVÁNÍ KOŠE. 
6b Stisknutím a přidržením spodního tlačítka je aktivováno snížení koše. 
UVOLNĚTE TLAČÍTKO A ZASTAVÍ SE SESTUP KOŠE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mírka baterie ( u LUI MINI P.A.) 
 
Ukazuje stav nabití baterie. Pokud červená LED dioda svítí není 
zvyšování koše dovoleno a baterie musí být nabitá. 
POZNÁMKA: VYPNUTÍ PŘÍSTROJE, POKUD JEJ NEPOUŽÍVÁTE BY 
ZVÝŠILO ŽIVOTNOST BATERIE 
 
 

6a 

6b 

7 

Kontrolní stanice košíku (LUI PK): 
 
Při zapnutí a během provozu se na displeji stavu baterie zobrazuje aktuální 
provozní stav stroje. Jsou komunikované následující informace: 
 
1)BCI představuje nabití baterie vyjádřené v procentech  
2)RED tečka, když je platforma vyvýšená  
 
Pokud se vyskytne chyba, zobrazí se na displeji chybový kód závady 
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3.9 KONFIGURACE PLATFORMY  
  
Maximální nosnost platformy  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A - NOSNOSŤ STANOVIŠŤA OPERÁTORA        130 kg 
  

B - NOSNOSŤ PREPRAVNEJ PLOŠINY     90 kg 
  
C - KAPACITA KOŠE S MATERIÁLEM  
 pro LUI PK:        113 kg 
 pro LUI MINI P.A.:       90 kg 
Stroj nelze použít pro zvedání sypkého zboží a maximální velikost zboží, které lze 

přepravovat na plošině, je 60x45x50 cm, zatímco na krytu je 60x55x25 cm.  

3.10 PARKOVÁNÍ VOZIDLA 
  
A. Dejte vozidlo na dobře chráněné a větrané místo. 
B. Ujistěte se, že je plošina zcela spuštěna, a otočte klíčovým spínačem do polohy 

„0“.  
C. V případě potřeby vyjměte klíč z plošiny, abyste zabránili tomu, aby vozidlo 

používaly neoprávněné osoby. 
  
POZNÁMKA: V případě potřeby nabijte baterie v přípravě na následující pracovní 
den (viz oddíl 3.5)  

3.8 VENTIL NA RUČNÉ ŘÍZENÍ KLESÁNÍ PLOŠINY 
 
 
Nebezpečí sevření 
Během těchto operací a po provedení všech postupů pro nou-
zové klesání, musí provozovatel věnovat velkou pozornost 
opuštění prostoru a ujistěte se, že žádná jiná osoba, zvíře nebo 
věc není v dosahu, nebo nemůže přijít do dosahu pohybu ve 
vzdálenost nejméně 6,56 ft (2 m) a především, že nejsou k dis-
pozici žádné jiné překážky v horní části plastového krytu (a 
prostoru, který je speciálně určen pro příjem koše ve fázi 
klesání.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Páka pro ruční klesání plošiny umožňuje personálu na zemi snížit 
plošinu, v případě, že provozovatel plošiny není schopen tak učinit 
poté, co byla zvýšená. 
V sklopeným prostoru, kde se nachází ovládací panel, je nouzová 
páka, což je indikováno samolepkou.  

LUI PK      LUI MINI P.A. 
 
V případě, že bychom chtěli, nebo třeba museli snížit ručně plošinu 
stačí zatáhnout páčkou. Tímto způsobem začne koš velmi pomalu 
klesat. 
 
Uvolněním páčky zastavíte sestup plošiny.  

POZOR 
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3.11 DOPRAVA, ZVEDÁNÍ A PŘIVÁZÁNÍ 
 

Obecné informace 

 
LUI MINI S.K. a LUI MINI P.A. může být přepravováno na pracoviště s 
jedním z níže popsaných metod: 
 
Řízení vozidla a dokončení jízdy na základních kolech je nutné na 
povrchu, který to, umožňuje. . 
 
Stěhováním s vysokozdvižným vozíkem, polehováním vidlic v 
uvedených místech, nalezených v dolní části rámu. 

 
Přeprava na vysokozdvižným vozíku 
 
Umístěte vidlice vozíku v označených místech na vozidle. To umožňuje 
stroji být transportován do pracovního prostoru, nebo ho zvednout na 
vyšší úroveň formou standardního vysokozdvižného vozíku. 
 
Poznámka: 
Vysokozdvižný vozík musí být schopen udržet hrubou hmotnost stroje. 
Viz provozní technické specifikace zařízení, na začátku úseku. 
 
Dopravní prostředek - přivázání pásky 
 
Když je zařízení vypnuto na přepravním vozidle v poloze pro uvázání 
postupujte podle pokynů uvedených pro přivázání během přepravy. 
 
POKUD DOCHÁZÍ K ČASTÉMU VYVÍJENI TLAKU PŘI PŘIVAZOVÁNÍ 
(ZAŤÍŽENÍ NA KOLECH) VOZIDLA, SOUČÁSTI POHONU ZADNÍCH 
KOL NEBO PŘEDNÍ SESTAVA KOL MOHOU BÝT POŠKOZENA. 
 
Přivažte stroj dolů na dopravní prostředek a přivažte páskami přes 
zábradlí koše a vyhnete se dveřím vstupní brány. 

3.12 POZICE SAMOLEPEK 
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KAPACITA  

VAROVÁNÍ  
ŽÁDNÝ MATERIÁL V PROSTORU PRO ŘIDIČE 
JEDEN OPERÁTOR, ŽÁDNÝ CESTUJÍCÍ JEN 

PR VNITŘNÍ POUŽITÍ  

VAROVÁNÍ  
VSTUP NA PLOŠINU MUSÍ BÝT SPRÁVNĚ 

ZAVŘENÝ A VŠECHNY  
ZÁBRADLÍ SPRÁVNĚ NA SVÉM MÍSTĚ A 

PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU PLATFORMY 
ZAJIŠTĚNY 

 
NEDODRŽENÍ POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT 

SMRT NEBO ZRANĚNÍ  

NEBEZPEČÍ  

KAPACITA  

VAROVÁNÍ  
ŽÁDNÝ MATERIÁL V PROSTORU PRO ŘIDIČE 
JEDEN OPERÁTOR, ŽÁDNÝ CESTUJÍCÍ JEN 

PR VNITŘNÍ POUŽITÍ  

VAROVÁNÍ  
VSTUP NA PLOŠINU MUSÍ BÝT SPRÁVNĚ 

ZAVŘENÝ A VŠECHNY  
ZÁBRADLÍ SPRÁVNĚ NA SVÉM MÍSTĚ A 

PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU PLATFORMY 
ZAJIŠTĚNY 

 
NEDODRŽENÍ POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT 

SMRT NEBO ZRANĚNÍ  

NEBEZPEČÍ  

VAROVÁNÍ  

VYHÝBEJTE SE 
VŠEM POHYBLIVÝM 

ČÁSTEM 
 

Pohyblivé části Vám 
mohou rozřezat nebo 
rozdrtit ruce, nohy, 

paže nebo chodidla.  

Stání nebo jízda na 
jakémkoli 

nákladovém prostoru 
můžou způsobit pád. 
Držte se mimo všech 

nákladových 

VAROVÁNÍ  

VYHÝBEJTE SE 
VŠEM POHYBLIVÝM 

ČÁSTEM 
 

Pohyblivé části Vám 
mohou rozřezat nebo 
rozdrtit ruce, nohy, 

paže nebo chodidla.  

Stání nebo jízda na 
jakémkoli 

nákladovém prostoru 
můžou způsobit pád. 
Držte se mimo všech 

nákladových 

VAROVÁNÍ  

BATERIE PRODUKUJÍ 
VÝBUŠNÝ PLYN. 

NABÍJEJTE BATERIE V 
DOBŘE VĚTRANÝCH 

PROSTORÁCH. 
NEVYSTAVUJTE JISKRÁM 

NEBO PLAMENŮM.  

JAKÉKOLI ÚPRAVY NA TOMTO STROJI BEZ VÝSLOVNÉHO 
PÍSEMNÉHO SOUHLASU VÝROBCE JSOU ZAKÁZÁNY. 

NENAHRAZUJTE PŘEDMĚTY KRITICKÉ PRO STABILITU 
STROJE PŘEDMĚTY RŮZNÉ HMOTNOSTI NEBO 

SPECIFIKACE. 
Celkov á hmotnost baterie: 120 kg (každá baterie 30 kg)  

Spouštěcí plošinou byste mohli být zasaženi nebo rozdrceni. 
Celé tělo držte mimo oblast pod platformou  

VAROVÁNÍ  

BATERIE PRODUKUJÍ 
VÝBUŠNÝ PLYN. 

NABÍJEJTE BATERIE V 
DOBŘE VĚTRANÝCH 

PROSTORÁCH. 
NEVYSTAVUJTE JISKRÁM 

NEBO PLAMENŮM.  

JAKÉKOLI ÚPRAVY NA TOMTO STROJI BEZ VÝSLOVNÉHO 
PÍSEMNÉHO SOUHLASU VÝROBCE JSOU ZAKÁZÁNY. 

NENAHRAZUJTE PŘEDMĚTY KRITICKÉ PRO STABILITU 
STROJE PŘEDMĚTY RŮZNÉ HMOTNOSTI NEBO 

SPECIFIKACE. 
Celkov á hmotnost baterie: 120 kg (každá baterie 30 kg)  

Spouštěcí plošinou byste mohli být zasaženi nebo rozdrceni. 
Celé tělo držte mimo oblast pod platformou  



 

 

ODDÍL 4. NOUZOVÉ POSTUPY 

4.1 HAVARIJNÍ FUNKCE 

 
Operátor, který není schopen řídit stroj 
 
STAV, VE KTERÉM JE PROVOZOVATEL PLOŠINY 
IMOBILIZOVÁN, ZACHYCEN NEBO NESCHPEN AKTIVOVAT 
NEBO KONTROLOVAT PŘÍSTROJ. 
 
1. Ostatní zaměstnanci musí ovládat zařízení z pozemního řídícího 

panelu pouze v případě nutnosti. 
2. Povely plošiny mohou být použity pouze kvalifikovaným 

personálem přítomným na samotné Plošině.. 
PŔESTANTE SE ZAŘÍZENÍM PRACOVAT, POKUD ŘÍDÍCÍ 
POVELY NEFUNGUJÍ SPRÁVNĚ. 

3. Obnovovací zřízení může být použito aby cestující na plošině 
z něj mohl sestoupit. Pro stabilizaci stroje je možné použít 
jeřábů nebo vysokozdvižných vozíků. 

 
 
Plošina uzamčena ve vyvýšené poloze 
Když plošina zablokuje nebo se zasekla v zvýšených konstrukcích nebo 
zařízeních, přesuňte lidi na palubě na bezpečné místo, než stroj 
přemístíte. 

ODDÍL 5. OBECNÉ TECHNICKÉ 
SPECIFIKACE A PROVOZOVATELEM  

5.1 ÚVOD 
 
Tato část příručky obsahuje další informace nezbytné pro 
operátora, aby on mohl/la řádně provozovat stroje a relativní 
údržbu. 
Údržba musí být prováděna kvalifikovaným personálem: 
- Který si přečetl a pochopil dokonale bezpečnostní údaje na přední 
straně tohoto návodu (viz část 2) 
- Který má osobní ochranné pomůcky a používá ji podle potřeby. 
- A se strojem bez napájení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každá procedura, kterou nenaleznete níže je považována za 
mimořádnou údržbu. Opravy, úpravy a mimořádné údržby nesmí 
být provedeny bez předchozího projednání s výrobcem, který podle 
povahy věci, poskytne písemné povolení k pokračování nebo 
navrhne intervenci jednoho ze svých vlastních servisních techniků. 
Tato opatření jsou vzhledem k tomu, že vadné nebo nesprávné 
postupy mohou způsobit neobvyklé provozní podmínky, poškození 
na plošině a rizika pro pracovníky. Veškerá odpovědnost týkající se 
těchto operací je proto odmítnuta. Před uvedením stroje do 
provozu, zkontrolujte a ověřte celý systém v souladu s počátečními 
postupy. Nedostatek dodržování těchto opatření může způsobit 
poškození osob a poškození stroje. 
 
V této části o údržbě jsou informace zaměřené na pomoc při 
obsluze stroje pouze při plnění denní údržby. Proto tato část 
nenahrazuje podrobnější preventivní údržbu a inspekční programu 
obsažené v příručce pro údržbu výhradně pro specializované 
techniky. 
 
 
 
 

46 47 



 

 48 49 

ODDÍL 5. OBECNÉ TECHNICKÉ 
SPECIFIKACE A PROVOZOVATELEM  



 

 50 51 

ODDÍL 5. OBECNÉ TECHNICKÉ 
SPECIFIKACE A PROVOZOVATELEM  



 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE LUI PK   

Maximální rychlost pohybu koše dolů 84 met/min 

Minimální rychlost pohybu koše dolů 20 met/min 

Poloměr otáčení   
(vnitřní)         

NULA 

Maximální dosažitelný sklon  

(VÝHRADNĚ S ÚPLNĚ NÍZKOU PLATFORMOU)  
35% 

Výkon cyklu plošiny     Zvyšování 18 sekund  

Snižování 15 sekund 

Systém pohonu                     Dvojruční proporcionální  

Pneumatiky  protiskluzové gumové  

Elektronická regulace svahu         Standardní 

Max. horizontální boční síla 200 N  

Zatížení kola                    327 kg 

Maximální výška použití <1000 m s.l.m. 

NOSNOSTI   

NOSNOST PROSTORU OBSLUHY   130Kg 

NOSNOST ZÁSOBNÍKU PLOŠINY  113 Kg 

NOSNOST VÝTAHU NÁKLADU  90 Kg 

NAPÁJENÍ   

Baterie  N 04, 6V 245Ah(20hr) 

NAPÁJENÍ  24 V c.c. 

Napájení dobíjecí linky  110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

Motory s posuvným pohybem Watt 500; Volt24; Nm 1.33; F.F. 
1; RPM 3600; Ah26; IP 54; DU-

TY S2;Freno 24V +6/-10% stabi-
lizzato 

Čerpadlo 2000W; 24V; 150 Ah; 2250 
RPM; Nm 8; IP 54 

HLADINA HLUKU                      méně než 70 dB (A)  

Provozní výška  
535 cm 

Výška plošiny  
(Úplně prodloužený výtah )  

335cm 

Výška plošiny  
(Plošina v zcela spuštěné klidové poloze)  

144cm 

Délka stroje   
(celkem) 

150cm 

Šířka stroje  
(Celkem)  

80.8 cm 

Povolené osoby na plošině         

1 

Výška vstupu plošiny  

36 cm 

Hrubá hmotnost stroje  
(prázdné vozidlo)  

690 kg 

JEN PRO INTERNÍ POUŽITÍ 

 

1.65 ft/50 cm 
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TECHNICKÉ ÚDAJE LUI MINI P.A..   

Poloměr otáčení (vnitřní)  NULA  

Výkon cyklu plošiny       Zvyšování 18 sekund  

Snižování 15 sekund 

Pneumatiky  protiskluzové gumové  

Elektronická regulace svahu         Standardní 

Zatížení kola  165Kg 

Max. horizontální boční síla 200 N 

NOSNOSTI   

NOSNOST PROSTORU OBSLUHY  130Kg 

NOSNOST DOPRAVNÍ  PLOŠINY  90 Kg 

NOSNOST VÝTAHU NÁKLADU  90 Kg 

NAPÁJENÍ   

Baterie  N 01, 12V 85Ah@20hr 

NAPÁJENÍ  12 V c.c. 

Napájení dobíjecí linky  110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

HLADINY HLUKU               Méně než 70 dB (A) 

Provozní výška  
416 cm 

Výška plošiny  
(Úplně prodloužený výtah )  

216cm 

Výška plošiny  
(Plošina v zcela spuštěné klidové poloze)  

148cm 

Délka stroje   
(Celkem)  

115cm 

Šířka stroje  
(Celkem)  

73 cm 

Povolené osoby na plošině, jen pro interní použití         

1 

Výška vstupu plošiny  
36 cm 

Hrubá hmotnost stroje  
(prázdné vozidlo)  

280 kg 

JEN PRO INTERNÍ POUŽITÍ 

 

1.4 ft/45cm 
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5.3 ÚDRŽBA VYKONÁVÁNA OPERÁTOREM 
 
 
 
5.3.1 Doplnění hydraulického oleje  
 
Hladinu hydraulického oleje je třeba zkontrolovat se strojem, který má 
snížený koš, z okýnka, které se nachází v části 
krytu. Je-li to nutné, proveďte následovní: 
 
- Odšroubujte plnicí víko hydraulického oleje . 
 
- Doplňte minerální oleje s viskozitním indexem 22 
(pro klimatické podmínek s velmi nízkými teplotami) 
to znamená, že pod -20 ° C je doporučeno použití 
minerálního oleje s nižším bodem mrazu, asi -45 ° C. 
- Zkontrolujte a ověřte hladinu oleje ze skleného 
Okýnka.. V případě potřeby doplňte znovu. 
- Dobře dotáhněte uzávěr nádrže . 
 
Pozor - nebezpečí znečištění 
Nevyhazujte olej do přírody. 

 
 
 
 
5.3.2 Kontrola baterie a postupy údržby 
Před prováděním jakýchkoliv postupů na baterii, odpojte 
napájecí zástrčku červené baterie / elektrického systému. 
 
 
 
 
 
Kontrola svorek baterie 
 
Pokud se při kontrole svorek baterie na stroj nahromadí oxidace nebo 
špína, postupujte takto: 
 

• Odpojte přípojné konektory a očistěte je hadrem a vlhkou vodou. 
Je-li oxidační vrstva zvláště silná, oprašte vrchní vrstvu a 
vyčistěte ji hadrem a mokrou vodou. 

5.2 Hmotnost komponentů stroje  
 

Dodatečné technické informace   (pouze u přístrojů CE) 

 
Následující informace je poskytována v souladu s požadavky 
evropské směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES a je použitelná 
pouze pro CE zařízení.  
 
Celková hodnota vibrací na ručním systému není větší než 2,5 m/
s2. Nejvyšší střední kvadratická hodnota váženého zrychlení 
vibrací přenášených na celé tělo nepřekročí 0,5 m/s2. 
 
Jak je uvedeno v tabulce výše, ekvivalentní kontinuální A-vážená 
hladina akustického tlaku na pracovní plošině je nižší než 70 dB 
(A). 
 

Umístění sériových čísel 
 

Aby bylo možné zařízení identifikovat, má stroj štítek, na kterém bylo 
vyryto sériové číslo. Značka je umístěna na palubě stroje, na pravé 
nebo levé straně sloupce. 
 
 
 
 
 
 

KOMPONENT VÁHA 

Baterie (LUI PK) 30 kg 1ks  
120 kg celkem  

Baterie (LUI MINI P.A.) 21 kg  

Odnímatelný zásobník (LUI PK) 12, 70 kg 

Odnímatelný zásobník (LUI MINI 
P.A) 

1,7 kg 1ks  
3,5 kg celkem  
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• Utřete dobře konektory svorky  

• Dejte konektory zpět na jejich místo, 
věnujte zvláštní pozornost správnému 
připojení kladného / záporného pólu , pak 
dobře utáhneme. 

• Namažte ochranné mazivo pro elektrické 
kontakty na svorky (např. mazivo na bázi 
farmaceutické vazelíny). 

 
 
 

Kontrola vody v baterii 
 
Hladina vody musí být každé 4 pracovní dny nebo po každém nabíjení 
baterie. 
Je možné kontrolovat hladinu zvednutím krytu. 
 
Hladina vody musí být vždy nejméně 5 mm nad vnitřními deskami. Pokud 
je to nutné, doplňte hladinu demineralizovanou vodou. 
 
Vzhledem k tomu, že se část vody vypaří během dobíjení je nutné 
zkontrolovat hladinu opět po 30 minutách práce. 
 
Vykonávejte tuto práci po dobu 30 minut a poté opakujte kontrolu baterie a 
doplňte do správné úrovně. 
Před kontrolou hladiny vody odpojte napájecí kabel střídavého napětí 

od stroje. 
 
Čištění stroje  

 
Vzhledem k tomu, že stroj pracuje v prašném prostředí, musí být každý 
den, nebo pokaždé kdy je to nutné, vyčištěn. 
Osoba odpovědná za čištěním si musí přečíst a dobře porozuměl 
bezpečnostní předpisy v této příručce.  
S jemně navlhčeným hadříkem očistěte: 
- ovládací panely, 
- chodící plochu stroje, 
- zónu stoupání a klesání operátora.  
Před každým čištěním vypněte klíčový spínač. 
K čištění používejte pouze hadr navlhčený ve vodě. 

PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA PŘED SPUŠTĚNÍM 
KONTROLNÍ SEZNAM 

 
MODEL______________________ 
 
SERIOVÉ ČÍSLO______________ 
 
ROK VÝROBY_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM                         KONTROLA PROVEDENA 

_____________     ---------------------------- 

 Čištění - Ověřte a zkontrolujte případné netěsností (olej, 
hydraulické kapaliny nebo kyselina z baterie), nebo cizí 
předměty na některé z ploch.  

 Známky a samolepky 
Zkontrolujte a ověřte, že jsou všechny čisté a čitelné. 
Ujistěte se, že nechybí žádna známka nebo samolepka. 
Ujistěte se, že jakákoli známka nebo samolepka, které 
nejsou čitelné jsou vyčištěné nebo nahrazené. 

 bezpečnostní manuál a manuál k obsluze - ujistěte se, 
že všechny tyto příručky jsou přítomny v prostoru, 
odolnému proti povětrnostním podmínkám: 
Bezpečnostní manuál a manuál k obsluze 
EMI Bezpečnostní manuál (pouze pro ANSI / CSA 
specifikace) a ANSI příručka odpovědnosti (pouze pro 
ANSI / CSA specifikace). 

   
Baterie – Nabíjet podle potřeby 

ODDÍL 6. 
PROTOKOL REVIZE A OPRAVY 
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ODDÍL 5. OBECNÉ TECHNICKÉ 
SPECIFIKACE A PROVOZOVATELEM  



 

 

 
DENNÍ PROHLÍDKA 

KONTROLNÍ SEZNAM 
 
MODEL______________________   SÉRIOVÉ ČÍSLO______________ 
 
ROK VÝROBY_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DATUM                         KONTROLA PROVEDENA 
 

________________      ---------------------------- 

 Ujistěte se, že všechny manuály jsou ve svém obalu odolném proti 
povětrnostním podmínkám a na palubě stroje. 

 Ujistěte se, že značka s pořadovým číslem plošiny, stejně jako všechny 
bezpečnostní nálepky jsou na svém místě, naprosto nedílné a čitelné. 

 Zkontrolujte stroj, aby se zjistila nepřítomnost anomálií, poruchy, svářecích 
trhlin nebo selhání či jakékoliv poškození nebo neoprávněné změny na 
stroji, s ohledem na to, jak byl dodán stroj výrobcem. 

 Zkontrolujte a ověřte koš, zábradlí plošiny, zkontrolujte, zda vstupní brána 
funguje správně a že se zavře úplně a automaticky. 

 Zkontrolujte hladinu vody v bateriích a ujistěte se, že tam nejsou žádné 
netěsnosti. Kabely musí být správně připojeny na svorky. Nesmí na nich 
dojít k korozi. 

 Zkontrolujte a ověřte testováním, že všechny bezpečnostní a prostředky 
osobní ochrany fungují správně. 

 Zkontrolujte a ověřte, že pneumatiky nevykazují žádné poškození nebo 
hluboké řezy. Zkontrolujte a ověřte, zda nejsou nečistoty na kolech 
pneumatik a kol. 

 Vizuálně zkontrolujte hydraulické, elektrické a mechanické komponenty. U 
každého komponentu se ujistěte, že všechny jeho části jsou přítomny, 
nejsou uvolněny a jsou pevně ve svých pozicích, a že neexistují žádné 
viditelné netěsnosti, známky nadměrného opotřebení nebo poškozené 
oblasti. 

 Zkontrolujte a ověřte, zda nejsou uvolněné a visící vodiče nebo kabely ze 
spodní strany vozidla. 

 Zkontrolujte a ověřte správné fungování hlavního voliče na přístrojové 
desce. 

 Zkontrolujte a ověřte funkci tlačítek nouzového zastavení: najdete ho na 
příkazovém panelu na straně stroje, a na přístrojové desce ovládacího 
panelu. 

 Zkontrolujte a ověřte zkouškou řádné fungování mechanických nouzových 
systému klesání. 
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Datum: 
Sériové číslo: 
Model: 
Datum poslední kontroly: 
Datum uvedení do provozu  

Zákazník: 
Adresa: 
Město / Stát / PSČ: 
Telefon: 
Kontakt Jméno: 

ŠTÍTEK 

Čitelnost  

Jasně zvýrazněná kapacita zásobníku  

Správná poloha  

Množství  

ZÁBRADLÍ PLOŠINY 

Vstupní brána se zavře správně  

obal odolný proti povětrnostním vlivům 
pro manuály je na palubě stroje 

 

Manuály do obalu  

Správné přivařené -žádné známky 
koroze nebo poškození 

 

ZVEDACÍ SYSTÉM 

Struktura stožáru  

pohyb a rychlost zdvihu  

Hlučnost při zvedání / spouštění  

Spirálový kabel procházející ocelové 
trubky 

 

Šrouby utažené  

ELEKTRICKÉ SOUČÁSTI  

Fungování pozemního modulu  

Konektory  

Dráty  

Funkce pákového ovládače   

Spirálový kabel  

Integrita baterie   

řádné fungování baterie  

fungování nabíječky baterie  

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ 

Zastavení celého obvodu  

PODVOZEK 

Šrouby těsné   

Správný svar podvozku - žádné 
známky koroze nebo poškození 

  

Hnací hřídel - žádné známky 
koroze nebo poškození 

  

Zabezpečená přední kola - 
žádné známky koroze nebo 
poškození 

  

Ložiska   

ROČNÍ PROHLÍDKA 
KONTROLNÍ SEZNAM 
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POPIS  
CHYBOVÝ 
KÓD  

VŠE OK    

REŽIM NA ZEMI AKTIVNÍ!    

SPUŠTĚNÍ    

ROTACE    

JÍZDA   

ZVEDÁNÍ   

SNÍŽENÍ   

ŘÍZENÍ   

VYBERTE REŽIM JÍZDY/ZVEDÁNÍ   

UZAVŘETE KOHOUTEK   

PROSTŘEDEK NAKLONĚN   

CHYBA: ŠPATNÝ P/N  1,1 

NEVYKALIBROVANÝ  1,1 

VÝŠKA NEVYKALIBROVANÁ  1,1 

FUNKCE ZAMKNUTÁ - NEVYKALIBROVANÝ  1,1 

FUNKCE ZAMKNUTÁ - VYBRÁN REŽIM TEST  2,2 

FUNKCE ZAMKNUTÁ - DÍRA  2,2 

FUNKCE ZAMKNUTÁ - OCHRANA  2,2 

FUNKCE ZAMKNUTÁ - PŘETÍŽENÝ  2,2 

FUNKCE ZAMKNUTÁ - NEDOSTATEČNĚ ZATÍZENÝ  2,2 

FUNKCE ZAMKNUTÁ - PŘÍLIŠ VYSOKÝ  2,2 

FUNKCE ZAMKNUTÁ - NAKLONĚNÝ  2,2 

FUNKCE ZAMKNUTÁ - VNĚJŠÍ VYPNUTÍ  2,2 

FUNKCE ZAMKNUTÁ - NEMŮŽE ZATOČIT  2,2 

ZKONTROLOVAT VSTUPNÍ SPÍNAČE NA ZEMI  2,2 

ZKONTROLOVAT VOLIČE JÍZDA/ZVEDÁNÍ  2,2 

ZKONTROLOVAT OVLÁDACÍ PÁKU  2,2 

UVOLNIT KOHOUTEK  2,2 

UVOLNIT SPÍNAČE NA ZEMI  2,2 

UVOLNIT SPÍNAČE ROTACE  2,2 

UVOLNIT SPÍNAČE OVLÁDACÍ PÁKY  2,2 

VYPNUTÍ - ZKONTROLOVAT EMS SPÍNAČE 2,1 

CHYBA: AKTIVOVANÝ VENTIL - ZKONTROLOVAT P9 VODIČ  3,2 

CHYBA: ŠPATNÝ VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ VÝSTUP  3,4 

JÍZDA ZABLOKOVANÁ - BRŽDĚNÍ  3,4 

PŘETÍŽENÝ MOTOR  3,4 

CHYBA: CAPBANK PŘÍLIŠ VYSOKÉ NAPĚTÍ - ZKONTROLOVAT PO-
TRUBÍ POČ  3,3 

CHYBA: VYSOKÁ ZPĚTNÁ VAZBA VENTILU - ZKONTROLOVAT 
VODIČ VENTILU  3,2 

FUNKCE ZABLOKVANÁ - BATERIE  4,4 

CHYBA: ŠPATNÝ VNITŘNÍ 12V  4,3 

CHYBA: ŠPATNÉ 5V NAPÁJENÍ OVLÁDACÍ PÁKY - ZKONTROLOVAT 
P15-12  4,5 

POPIS  
CHYBOVÝ 
KÓD  

CHYBA: ŠPATNÝ VNITŘNÍ 5V  4,2 

CHYBA: ŠPATNÝ SENZOR NAKLONĚNÍ  4,2 

CHYBA: ŠPATNÉ VNITŘNÍ POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ 12V  4,2 

FUNKCE ZAMKNUTÁ - PŘÍLIŠ HORKO  4,2 

CHYBA: NAPĚTÍ BATERIE PŘÍLIŠ NÍZKÉ  4,4 

CHYBA: NAPĚTÍ BATERIE PŘÍLIŠ VYSOKÉ  4,4 

CHYBA: ZKONTROLOVAT VÝŠKOVÝ SPÍNAČ  6,3 

CHYBA: CAN BUS  6,6 

CHYBA: MOTOR A ZKRAT VYSOKÝ  7,2 

CHYBA: MOTOR A ZKRAT NÍZKÝ  7,3 

CHYBA: MOTOR B ZKRAT VYSOKÝ  7,4 

CHYBA: MOTOR B ZKRAT NÍZKÝ  7,6 

CHYBA: PŘIPOJENÍ MOTORU VE ZKRATU  7,5 

CHYBA: NAPĚTÍ CABBANK PŘÍLIŠ NÍZKÉ - ZKONTROLOVAT STUD 
VODIČE  7,7 

JÍZDA ZABLOKOVANÁ - ZKONTROLOVAT AKTUÁLNÍ POLE  7,7 

NĚKTERÝ VELKÝ ŠPATNÝ PROBLÉM  9,9 

RUČNĚ UVOLNĚNÉ BRZDY  8,2 

ODDÍL 7. CHYBOVÉ KÓDY  
7.1 LUI PK  

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY CHYBOVÝ KÓD 

SLABÁ BATERIE PŘI SLABÉ BATERII BLIKÁ BCI 

VYBITÁ BATERIE 
BLIKÁ BAT NA ZOBRAZENÍ 
POUZDRA 

BATERIE SE NABÍJÍ BLIKÁ `2-3 

BRZDY RUČNĚ UVOLNĚNY BLIKÁ `8-2 

Chyba spouštění BLIKÁ `2-4 

Porucha nožního spínače BLIKÁ `2-5 

Chyba spuštění pákového 
ovládače BLIKÁ `2-6 

Chyba řízení pákového 
ovládače BLIKÁ `2-7 

PŘETÍŽENÍ BLIKÁ `2-8 

NÁKLON BLIKÁ `2-9 když se zvedne 

SPÍNAČ ZVEDÁNÍ BLIKÁ `6-3 



 

 

ODDÍL 7 
7.2 HYDRAULICKÁ SCHÉMA LUI PK 

6 6 
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1 Olejová nádrž 
2 Elektrické čerpadlo 
3 Uvolňovací ventil (ložná kapacita) 
4 Blokovací solenoid 
5 Jednocestný ventil 
6 Konektor 
7 Průtokový regulační ventil 
8 Jednočinný teleskopický válec  



 

 

ODDÍL 7  
7.3 HYDRAULICKÁ SCHÉMA LUI MINI P.A. 
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1 Olejová nádrž 
2 Elektrické čerpadlo 
3 Uvolňovací ventil (nosnost) 
4 Blokovací solenoid 
5 Jednocestný ventil 
 
 
8 Jednočinný teleskopický válec  



 

 

ODDÍL 7  
7.4 SCHÉMA ZAPOJENÍ LUI PK 
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NABÍJEČKA BATERIÍ  

POJISTKA 100A  

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ  

STYKAČ POHONU  

STYKAČ ČERPADLA  
ČERPADLO 

MOTORU  

TRAKČNÍ 

MOTOR  

POZEMNÍ OVLADAČ  

TRAKČNÍ 

MOTOR  

MODUL POLICE  

VENTIL DOLŮ 

BRZDA 

STYKAČ ČERPADLA 

STYKAČ POHONU 

ZÁMEK KOLEČKA 

A VÝBĚR / DODÁVKA 

ODPOJOVAČ BATERIE 

BZUČÁK 

B + NAPÁJENÍ PRO SENZORY / SPÍNAČE 

SPÍNAČ ZVEDÁNÍ 

VÝBĚR / DODÁVKA KOŠÍKU 

ODPOJOVAČ BATERIE 

TAŽNÝ SPÍNAČ 

ROH 

OSVĚTLENÍ 

BZUČÁ

K 
K POZEMNÍMU OVLÁDÁNÍ 

K OVLÁDÁNÍ KOŠŮ 

ROH 

ke B+ TS 100 
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PANEL K POZEMNÍMU OVLÁDÁNÍ 

VELIKOST ZAPOJENÍ JE 0,5 MM <2, POKUD NENÍ UVEDENO 

VELIKOST ZAPOJENÍ JE 0,5 MM <2, POKUD NENÍ UVEDENO 

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ 

P
A

N
E

L
 K

 O
V

L
Á

D
Á

N
Í 

K
O

Š
E

 

KLÍČOVÝ SPÍNAČ  

1-0-2 POZICE 

ke 

ke 

ke 

ke 

ke 

ke 

ke 

ke 

ke 

ke 

ke 

ke 

ke 

ke 

ke 
ke 

ke 

ke 

ke 

ke 

KOŠ NAHORU 

ŘÍDIT 

MODUL ZÁSOBNÍKU 

MODUL ZÁSOBNÍKU 

TLAČÍTKO HOUKAČKY 

NOŽNÍ SPÍNAČE 

RUČNÍ SENZORY 

TLAČÍTKO KOŠ NAHORU 

TLAČÍTKO KOŠ DOLŮ 

ke 

ke 

ke 

ke 

ke 
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TLAČÍTKO KOŠE NAHORU TLAČÍTKO KOŠE DOLŮ 

KOŠ DOLŮ 

ŠKRTICÍ KLAPKA 

ŘÍDIT 

5V PRO ŘÍZENÍ 

NEGATIVNÍ PRO ŠKRTICÍ KLAPKU / ŘÍZENÍ 

B+ dodávka 

B- dodávka  

NOŽNÍ SPÍNAČE 

SPÍNAČ CHRÁNIČE RAMEN 

SPÍNAČE RUČNÍCH SENZORŮ 

PŘEPÍNAČ PŘETÍŽENÍ 

AKTIVACE KOŠE 

B + Napájení Pro Senzory / Spínače 

SPÍNAČ KOŠ NAHORU 

SPÍNAČ KOŠ DOLŮ 

SPÍNAČ PRO ROH 

SENZORY DVEŘÍ 

SPÍNAČ ZÁMKU KOLEČKA 

SPÍNAČ MAXIMÁLNÍ VÝŠKY 

OVLADAČ ZE ZÁSOBNÍKU 

AKTIVOVAT RELÉ 

SHELF 

MOTOR 

ŘADIČ ZÁSOBNÍKU 
Z B- 

KOŠ 
MODIFIKACE 

KONSTRUKTÉR SCHVÁLENÍ 

LINEÁRNÍ ROZMĚRY ANGULÁRNÍ ROZMĚRY 

DATUM 

DATUM 

KONSTRUKTÉR 

SCHVÁLENÍ 

OBSAŽENÉ INFORMACE 
V TOMTO VÝKRESU JSOU VLASTNICTVÍM 
BRAVISOL D.M. 
REPRODUKCE JE ZAKÁZÁNA ČÁSTEČNĚ NEBO JAKO CELEK  
BEZ SOUHLASU FIRMY BRAVISOL 

SPRINT SCHÉMA ZAPOJENÍ 

SOUBOR  

ŠKRTICÍ KLAPKA 

POJISTKA 10A  

KÓD 

POUZDRO H 

POUZDRO L 

ke 



 

 

TS100 PIN POPIS  ZADÁNÍ  

PCAN-1 CAN1H K ZOBRAZENÍ MODULU (Mapa)  

PCAN-2 CAN1L K ZOBRAZENÍ MODULU (Mapa)  

PCAN-3 Kryt    

PRS232-1 RS232 B+ napájení    

PRS232-2 RS232 Rx na DIAGNOSTICKÉ CENTRUM  

PRS232-3 RS232 Tx na DIAGNOSTICKÉ CENTRUM  

PRS232-4 RS232 Gnd   

P9-1 Ovladač rychlosti zásobníku  

P9-2 Spodní ventil  

P9-3 Vysoký boční výstup (B+ je-li aktivní) Brzda  

P9-4 Vysoký boční výstup (B+ je-li aktivní) Stykač čerpadla  

P9-5 Vysoký boční výstup (B+ je-li aktivní) Stykač pohonu  

P9-6 Vysoký boční výstup (B+ je-li aktivní) dispozici  

P9-7 Vysoký boční výstup (B+ je-li aktivní) dispozici  

P9-8 vstup spínače (B+=aktivní)    

P9-9 K dispozici  

P12-1 vstup spínače (B+=aktivní)  GND výběr/napájení  

P12-2 vstup spínače/Nízký boční sw  odpojovač baterie  

P12-3 vstup spínače/Nízký boční sw    

P12-4 vstup spínače (B+=aktivní)  K dispozici  

P12-5 vstup spínače (B+=aktivní)  N/C 

P12-6 Nízký boční sw. 1.7A min.  Signál/Bzučák  

P12-7 Analogový vstup    

P12-8 B+ nabíjení  B+ napájení pro senzory/spínače  

P12-9 vstup spínače (B+=aktivní)  Výškový spínač  

P12-10 Analogový vstup    

P12-11 Analogový vstup    

P12-12 Analogový vstup    

P15-1 vstup spínače (B+=aktivní)  Režim platformy  

P15-2 vstup spínače (B+=aktivní)    

P15-3 vstup spínače (B+=aktivní)    

P15-4 Nízký boční sw. 1.7A min.  K dispozici  

P15-5 vstup spínače (B+=aktivní)    

P15-6 vstup spínače (B+=aktivní)    

P15-7 Nízký boční sw. 1.7A min.  Siréna  

P15-8 vstup spínače (B+=aktivní)    

P15-9 vstup spínače (B+=aktivní)    

P15-10 Nízký boční sw. 1.7A min .   

P15-11 vstup spínače (B+=aktivní)    

P15-12 5V (nízký proud, pouze pro senzory)    

P15-13 Analogový vstup    

P15-14 Analogový vstup    

P15-15 0V (nízký proud, pouze pro senzory)    

CAN ŘÍDÍCÍ 
PÁKA  POPIS  ZADÁNÍ  

P10-1 ven 1  Zásobník NAHORU  

P10-2 ven 2 Zásobník DOLU  

P10-3 ana 1 Akcelerátor  

P10-4 ana 2 Řízení  

P10-5 5V pro ana    

P10-6 5V záp pro ana    

P10-7 B+ napájení v  Z P15-1 

P10-8 B+ napájení v  Z B- 

P10-9 CAN H Z P3-1 z TS100 

P10-10 CAN L Z P3-2 z TS100 

P12-1 digitální vstup 1 Nožní spínač  

P12-2 digitální vstup 2   

P12-3 digitální vstup 3 Kohoutkový spínač  

P12-4 digitální vstup 4 K dispozici  

P12-5 ven 3 Zásobník Aktivní  

P12-6   

P12-7 digitální vstup 5 VYVÝŠENÍ  

P12-8 digitální vstup 6 SNÍŽEN  

P12-9 digitální vstup 7 K dispozici  

P12-10 digitální vstup 8 K dispozici  

P12-11 digitální vstup 9 K dispozici  

P12-12 
digitální vstup 
10 
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ODDÍL 7  
7.4 SCHÉMA ZAPOJENÍ LUI PK 
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ODDÍL 7 
7.5 SCHÉMA ZAPOJENÍ LUI MINI P.A. 

KP=RELÉ ČERPADLA  
KB=BRZDOVÉ RELÉ  
KM=HLAVNÍ RELÉ  
KBC=RELÉ NABÍJEČKY BATERIÍ 
EMB=NOUZOVÉ TLAČÍTKO  
KBI=RELÉ PRO MĚŘENÍ STAVU 
BATERIE  
KT=RELÉ NÁKLONU  
DW=TLAČÍTKO DOLŮ  

UP=TLAČÍTKO NAHORU  
EVD=SESTUPNÝ SOLENOID VENTILU  
BP=TLAČÍTKO BRZDY  
LS=KONCOVÝ SPÍNAČ  
KGA=DOSTUPNÉ RELÉ  
TLT=SNÍMAČ NÁKLONU  
BKS=KLÍČOVÝ SPÍNAČ KOŠE  
GS=POZEMNÍ VOLIČ  

POJISTKA  

POJISTKA  

NABÍJEČKA 
BATERIÍ  ČERPAD-

LO  

BRZDOVÝ 
SOLENOID  

BRZDOVÝ 
SOLENOID  

POJISTKA  

MAJÁK  
BZUČÁK  



 

 

ORIGINÁLNÍ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
  
  

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITÁLIE 
  
  
NA SVOU VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST PROHLAŠUJE, ŽE 
VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK 
  
  
    Model:    LUI PK 
    Sériové číslo MPK201XXXX 
    Rok výroby: 201X 
  
  
DODRŽUJE PLATNÁ USTANOVENÍ, NORMY A 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE: 
  
  
Směrnice 2006/42 / ES (směrnice o strojních zařízeních) 
Směrnice 2014/30 / EU (směrnice o elektromagnetické kompatibilitě) 
  
  
  
Castelfidardo, dd/mm/rrrr  zákonní zástupce 
  
  
     BRAVI PIERINO 
  
  
  
  
Oznámený subjekt podle přílohy IX směrnice o strojních zařízeních: TUV ITALIA 
(0948) 
  
certifikát CE č. XXXXXXXXX 

  
  
Jméno osoby oprávněné zřídit technický spis a právní zástupce v Braviisol D.M. srl, S.S. 
ADRIATICA 16 KM 314.600 -60022 CASTELFIDARDO (AN) ITÁLIE  

PROTOKOL O ZKOUŠCE 
  
  

Společnost: 
  
   DIVISIONE MECCANICA SRL 
   S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 
   60022 CASTELFIDARDO (AN) ITÁLIE 
  
  
Předmět: 
   VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK 
   Model:    LUI PK 
   Výrobní číslo:  MPK201XXXX 
   Rok výroby: 201X 
  
  
ZKOUŠKY VYKONÁVANÉ? 
  

•KONTROLA OLEJOVÉHO HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU  ANO 

  

•KONTROLA ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU    ANO 

  

• KONTROLA MAXIMÁLNÍHO PROVOZU OMEZOVAČE  ANO 

  

•ZKOUŠKA ZATÍŽENÍ S JMENOVITOU KAPACITOU  ANO 

  
  
  
  
  
  
  
Castelfidardo, dd / mm / rrrr    INSPEKTOR  
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OMEZENÁ ZÁRUKA-PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE  
 
POKUD ZÁRUKA NENÍ ZAHRNUTO V KUPNÍ SMLOUVĚ, NÁSLEDUJÍCÍ 
POKYNY SE VZTAHUJÍ NA ZÁRUKU NA ZAŘÍZENÍ.  
 
Výrobce BRAVIISOL SRL zaručuje, že všechny nové jednotky zařízení, které vyrábí 
a prodává sou v souladu s nejnovějšími specifikacemi společnosti. Navíc stožár a 
hydraulický válec mají zvláštní záruku 10 let. Výrobce poskytuje záruku, že jeho 
zařízení pro původního kupujícího nemá vady materiálu a / nebo zpracování za 
normálního používání a údržby po dobu 3 let od data registrovaného prodeje nebo 
data, kdy jednotka opustila továrnu, pokud není registrována. Akumulátor (y) je 
vyloučen z této záruky, nese záruku 1 rok od popsaného data zakoupení. Nároky na 
záruční plnění v rámci této záruční doby jsou omezeny na opravu nebo výměnu 
pochybného vadného dílu. Výrobce zašle bezplatně každý výrobek uznaný z vadné 
konstrukce, nebo vadného dizajnu. Práce pro potřebné opravy nebo výměnu a 
spojené cestovní náklady nesou záruku 1 rok od popsaného data zakoupení, na 
základě tehdejší paušální sazby výrobce.  
 
Reklamace jsou platné POUZE, když je vadný díl dodáván výrobci jako předplacený 
a při kontrole se vyskytne podle výrobce vada na materiálu a / nebo dílenském 
zpracování. Kromě toho mohou být reklamace přijímány pouze když jsou k dispozici 
všechny informace výslovně požadované výrobcem (např. sériového čísla).  
 
Výrobce si vyhrazuje právo nahradit, opravit, vyměnit nebo poskytnout nový, použitý 
nebo repasovaný komponent, montáž, podsestavu, nebo svěrku na základě jeho 
nezpochybnitelného rozsudku.  
 
TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ:  
 
1. Přepravou 
2. Zneužitím zařízení, včetně provozu nad továrnou stanovené limity, zatížením 

a / nebo specifikacemi.  
3. Přírodními katastrofami (např. povodně, požáry, vítr a blesky)  
4. Nesprávným servisem a údržbou zařízení v souladu s firemními manuály 

nebo servisními bulletiny továrny.  
 

BRAVIISOL NEMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA:  
 
1. Žádnou část, která se použila na jinou práci.  
2. Provedené neoprávněné změny nebo úpravy zařízení, aniž bylo písemně 

dohodnuto předem s výrobcem.  
3. Práce na spotřebním materiálu, jako jsou pneumatiky, baterie  
4. Veškeré nepřímé náhodné, následné nebo zvláštní škody (včetně, bez 

omezení ztráty a zisky, ztráty příjmů, náklady kapitálu, náklady na náhradní 
vybavení, prostoje, poplatků za zkoušky, nároky třetích stran a zranění osob 
nebo na majetku) na základě jakékoliv tvrzení o porušení záručních 
podmínek, porušení smlouvy, nedbalosti, deliktní odpovědnosti, nebo právní 
teorie.  
 

 

ELEKTRICKÉ KOMPONENTY JSOU KRYTY ZÁRUKOU ZA NÁSLEDUJÍCÍCH 
PODMÍNEK  
Baterie je správně připojen k opětovnému nabití, podle specifikací v této příručce 
a / nebo podle elektrického výkresu podle údajů výrobce.  
 
 
POSTUP PRACÍ SPADAJÍCÍCH DO ZÁRUKY:  
Výrobce musí být obeznámen o všech nárocích na které se vztahuje záruka do 48 
hodin od anomálie, písemně nebo faxem (nejen slovně), a co nejpodrobněji.  
 
Reklamace musí být předány nejbližšímu místnímu distributorovi nebo přímo 
výrobci:  
 
 
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 I-60022 Castelfidardo (AN)  
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com 
 
   
 
 
 
Výrobce potvrdí, písemně nebo faxem, případné přijetí prací provedených zákaz-
níkem nebo poskytne poradenství vlastních techniků na stavební práce, které mají 
být provedeny.  
 
Jakýkoli vadný materiál vyměněn zákazníkem (schváleny výrobcem) musí být 
pozdržen 120 dnů, takže výrobce může zpochybnit nebo ověřit vadný materiál. 
Pokud to bude nutné poškozené díly budou zaslány zpět k výrobci. 
 
Pokud je to nutné, prosím, vyfoťte vadný díl a oblasti, kde byl stroj provozován. To 
je, aby se zabránilo nepříjemným sporům a zlepšila se kvalita, záruka a 
bezpečnost našich strojů.  
 
TATO ZÁRUKA JE EXKLUZIVNÍ, zastupující všechny ostatní záruky, vyjádřené 
nebo implikované. VŠECHNY TYTO DALŠÍ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK PRODE-
JNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU TÍMTO VYLOUČENY. Žádný 
zaměstnanec, obchodník, obchodní zástupce nebo jiná osoba, která jedná jmé-
nem BRAVIISOL DM SRL nejsou oprávněny změnit podmínky této záruky, nebo 
jakýmkoli způsobem převzít jménem výrobce žádnou odpovědnost nebo závazek, 
který přesahuje povinnosti firmy BRAVIISOL DM SRL v rámci této záruky. 



 

 

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600  
60022 Castelfidardo (AN) 
 

Tel. 071.7819090  
Fax 071.7819355 
 

E-mail: info@bravi-platforms.com 
Webová stránka: www.bravi-platforms.com 
Náhradní díly:             www.bravi-parts.com 


